جـامعة األحفــاد للبنـات ) أم درمان(
تضم الجامعة المدارس التالية:ـ

أ ـ مدرسة الطب:
تمنح المدرسة بكالوريوس الطب والجراحة فى ست سنوات.
ب ـ مدرسة الصيدلة:
تمنح المدرسة بكالوريوس الصيدلة فى خمس سنوات.
ج ـ مدرسة العلوم اإلدارية:
تمنح بكالوريوس مرتبة الشرف فى خمس سنوات فى التخصصات التالية:
)ادارة االعمال  -المحاسبة  -إدارة نظم المعلومات(.
د ـ مدرسة العلوم الصحية:
تمنح بكالوريوس مرتبة الشرف فى خمس سنوات فى التخصصات التالية  ):العالج الغ2ذائى –
تغذية اإلنسان – الصحة العامة  -العالج الطبيعى( .
ه ـ مدرسة علم النفس ورياض األطفال:
تمنح بكالوريوس مرتبة الشرف فى خمس سنوات فى التخصصات التالية:
) الصحة النفسية  -رياض األطفال – التربية الخاصة – لغة انجليزية( .
و ـ مدرسة التنمية واإلرشاد الريفي.
تمنح بكالوريوس مرتبة الشرف فى خمس سنوات.
العنوان :أم درمان ت 87553363 :فاكس87579111 :
الموقع على األنترنت www.ahfad.edu.sd :
البريد اإللكترونى auw@ahfad.edu.sd :

87

جامعة السودان العالمية )الخرطوم(
تضم الجامعة الكليات اآلتية -:
 - 1كلية الطب :تمنح الكلية درجة بكالوريوس الطب والجراحة ) (MBBSفى خمس سنوات دراسية.
 - 2كلية طب األسنان :تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى خمس سنوات دراسية.
 - 3كلية الصيدلة :تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى الصيدلة فى خمس سنوات دراسية.
 - 4كلية المختبرات الطبية :تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى أربع سنوات فى علوم المختبرات الطبية
ف22ى التخصص22ات اآلتي22ة ) :الكيمي22اء الس22ريرية  -األحي22اء الدقيق22ة الطبي22ة  -أم22راض ال22دم والمناع22ة -
االنسجة المريضة والخاليا  -الطفيليات الطبية والحشرات (.
 - 5كلية التمريض :تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى أربع سنوات دراسية.
 - 6كلية العلوم اإلدارية:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس مرتبة الشرف ف2ي العل2وم اإلداري2ة ف2ى أرب2ع س2نوات ف2ى التخصص2ات
اآلتية ) :إدارة أعمال  -المحاسبة  -نظم المعلومات اإلدارية والتسويق( .
 - 7كلية االقتصاد والدراسات المالية والمصرفية :
تمنح الكلية درجة البك2الوريوس مرتب2ة الش2رف ف2ي أرب2ع س2نوات ف2ى التخصص2ات األتي2ة ) :االقتص2اد
والطرق الكمية  -الدراسات المصرفية والمالية( .
 - 8كلية الحوسبة ونظم المعلومات:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس مرتبة الشرف فى التخصصات اآلتية :
) حوسبة األعمال  -إدارة الشبكات – إدارة وأمن المعلومات – تطوير أنظمة األنترنت ( .
 -9كلية الھندسة:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف فى التخصصات التالية -:
) الھندسة الطبية – الھندسة اإللكترونية – ھندسة الشبكات واإلتص2االت – ھندس2ة نظ2م الحاس2وب –
الھندسة المدنية – الھندسة الكھربائية )انظمة القدرة – انظم2ة ال2تحكم( – ھندس2ة العم2اره – ھندس2ة
الميكاترونيكس – ھندسة ميكانيكا )انتاج – قوى( (
العنوان  :أمانة الشؤون العلمية )الخرطوم أركويت شارع عبيد ختم( .
تلفون015666669 – 015666668 – 015666667 – 015666666 :
الموقع على اإلنترنت WWW.SIU-SD.COM :
البريد االلكترونىAdmission@siu-sd.com:
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جامعة أم درمان األھلية )أم درمان(
تضم الجامعة سبع كليات ھي:
 – 1كلية الطب
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في الطب.
 2ـ كلية المختبرات الطبية ) أم درمان (:
تم22نح الكلي22ة درج22ة البك22الوريوس ف22ي عل22وم المختب22رات الطبي22ة ف22ي أرب22ع س22نوات ف22ى تخصص22ات )
أمراض الدم– الطفيليات– أحياء دقيقة – أنسجة مريضة – كيمياء سريرية (.
 3ـ كلية الھندسة ) أم درمان (-:
تمنح الكلية بكالوريوس الشرف فى خمس سنوات فى أحد التخصصات التالية -:
أ -الھندسة الكھربائية وااللكترونية )الھندسة الكھربائية قوى -ھندسة االتصاالت -ھندسة الحاسوب(.
ب -ھندسة العمارة والبيئة العمرانية.
 4ـ كلية العلوم البيئية ) أم درمان (:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس العلوم مرتبة الشرف فى خمس سنوات ودرجة البك2الوريوس الع2ام ف2ى
اربع سنوات في اآلتي:ـ
ب  -قسم إدارة البيئة
أ  -قسم تقانة البيئة
 5ـ كلية العلوم التطبيقية والحاسوب ) أم درمان ( :
تتكون الكلية من قسمين:
أ -قسم علوم الحاسوب :يمنح درجة البكالوريوس فى أربع سنوات.
ب -قسم الفيزياء والرياضيات  :يم2نح درج2ة بك2الوريوس الش2رف ف2ى خم2س س2نوات )عش2رة فص2ول
دراس22ية( ف22ي تخصص22ات :فيزي22اء تطبيقي22ة)الكتروني22ات – طاق22ات متج22ددة – حيوي22ة طبي22ة  -احص22اء
تطبيقية (.
ج -الرياضيات التطبيقية .د – الفيزياء التطبيقية.
ه – تقانة المعلومات تمنح درجة بكالوريوس الشرف بعد اكمال الساعات المعتمدة  172ساعة معتمدة.

 6ـ كلية التصميم الفنى – ) أم درمان (:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في أربع سنوات فى التخصصات التالية:
 - 1التصميم الداخلى – 2 .التصميم الصناعي – 3 .التصميم اإليضاحي.
 7ـ كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ) أم درمان ( :
تضم الكلية األقسام التالية:
أ -قس\\\م االقتص\\\اد والعل\\\وم اإلداري\\\ة :يم\\\نح القس\\\م درج\\\ة البك\\\الوريوس ف\\\ي أرب\\\ع س\\\نوات ف\\\ي أح\\\د
التخصصات التالية:ـ ) إدارة األعمال – المحاس\بة )مالي\ة أوتك\اليف( – االقتص\اد – البن\وك والت\أمين (.
ب ـ قسم السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب :يمنح القسم درجة البكالوريوس الع\ام ف\ى أرب\ع س\نوات
دراسية فى السكرتارية التنفيذية وادارة المكاتب .
 8ـ كلية اآلداب ) أم درمان ( :تمنح الكلية درجة البكالوريوس في أربع سنوات فى أحد التخصصات التالية):
اللغ\\ة االنجليزي\\ة  -اللغ\\ة العربي\\ة  -اللغ\\ة الفرنس\\ية  -التوثي\\ق والمكتب\\ات  -عل\\وم االتص\\ال -الت\\اريخ
والحضارة(.
فاكس87553447 :
العنوان :مكتب القبول تلفون87569334 :
الموقع علي االنترنتwww.oau.edu.sd :
البريد اإللكترونىadmin@oau.edu.sd :
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جامعة العلوم والتقانة ) أم درمان (
تضم الجامعة الكليات التالية-:
 (1كلية الطب:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة العامة في خمس سنوات .

 (2كلية طب األسنان:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى طب األسنان وجراحة الفم في خمس سنوات .

 (3كلية الصيدلة:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى الصيدلة في خمس سنوات .

 (4كلية علوم المختبرات الطبية:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى علوم المختبرات الطبية في أربع سنوات .

 (5كلية علوم التمريض:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى علوم التمريض في أربع سنوات .

 (6كلية الھندسة:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الھندسة في خمس سنوات في التخصصات اآلتيــة:ـ
 – 2ھندسة برمجيات النظم اإللكترونية
 – 1ھندسة النظم اإللكترونية والحاسوب
 – 4ھندسة العمارة
 – 3ھندسة نظم االتصاالت
 – 6الھندسة الطبية

 – 5الھندسة الكيميائية
 – 7الھندسة المدنية

 (7كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى أربع سنوات فى التخصصات اآلتية:
 - 2بكالوريوس تقنية المعلومات
 - 1بكالوريوس علوم الحاسوب
 - 3بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  - 4بكالوريوس نظم المعلومات

 (8كلية العلوم اإلدارية:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف بعدد  160ساعة معتمدة فى التخصصات اآلتية:
 – 1بكالوريوس المحاسبة.
 – 2بكالوريوس إدارة األعمال  +التخصصات التالية-:
) إدارة المشروعات  -إدارة مالية  -إدارة تسويق  -إدارة فنادق وسياحة  -إدارة مستشفيات(.
العنوان  :أم درمان -تلفون :القبول والتسجيل  - 0922009098 – 0155119955 -فاكس0187435969 :

الموقع علي اإلنترنتwww.ust.edu.sd :
البريد اإللكترونىinfo@ust.edu.sd :
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جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا ) الخرطوم(
تضم الجامعة الكليات التالية:
 1ـ كلية الطب:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة في خمس سنوات.

 2ـ كلية طب األسنان:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى طب األسنان في خمس سنوات.
 3ـ كلية الصيدلة:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى الصيدلة في خمس سنوات.
 4ـ كلية علوم المختبرات الطبية:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى علوم المختبرات الطبية في أربع سنوات.
 5ـ كلية علوم الحاسوب وتقنية المعلومات:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس مرتبة الشرف فى )علوم الحاسوب  -تقنية المعلومات – نظم المعلوم2ات( ف2ي
أربع سنوات.

 6ـ كلية إدارة األعمال:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى إدارة األعمال في أربع سنوات.
 7ـ كلية الھندسة تمنح البكالوريوس مرتبة الشرف فى الدرجات العلمية التالية :
 -1بكالوريوس الھندسة الطبية فى خمس سنوات .
 -2بكالوريوس الھندسة اإللكترونية – إتصاالت فى خمس سنوات
 -3بكالوريوس الھندسة اإللكترونية – تحكم فى خمس سنوات.

 -4بكالوريوس الھندسة الكھربائية فى خمس سنوات.
 -5بكالوريوس ھندسة العماره خمس سنوات.
 8ـ كلية الدراسات اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية :
تمنح الكلية درجة بكالوريوس العلوم مرتبة الشرف فى أربع سنوات فى التخصصات التالية:
)اإلقتصاد التطبيقى-الدراسات البيئية -علم اإلجتماع  -العالقات الدولية والدراسات اإلسترتيجية(.

 9ـ كلية اإلعالم :
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى أربع سنوات فى التخصصات التالية -:
 – 1العالقات العامة واإلعالم – 2 .الراديو والتلفزيون – 3 .الصحافة والنشر.
 – 10كلية القانون :تمنح الكلية درجة البكالوريوس )مرتبة الشرف( فى أربع سنوات.
العنوان  :تلفون - 83228614 – 83224175– 83226206 :فاكس83224799 :
الموقع على االنترنتwww.umst-edu.com :
البريد االلكترونىadmission.office@umst-edu.sd :
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جامعة المستقبل ) الخرطوم (

تمنح الجامعة بكالوريوس الشرف فى )عشرة فصول دراسية ( في التخصصات التالية:ـ
 – 1كلي22ة الھندس22ة وتش22مل األقس22ام التالي22ة ) :ھندس22ة اإللكتروني22ات  -ھندس22ة الحاس22وب  -ھندس22ة
الليزر  -ھندسة ميكانيكية الكترونية  -ھندسة طبية حيوية  -ھندسة الطاقة المتجددة(
 - 2كلية االتصاالت وتشمل األقسام التالية ) :ھندسة اإلتصاالت  -ھندسة األقمار الصناعية(
 – 3كلية العمارة وتشمل األقسام التالية ) :ھندسة العمارة والتصميم (
 – 4كلية علوم الحاسوب.
 – 5كلية تقنية المعلومات وتشمل األقسام التالية ) :تقنية المعلوم2ات  -اإلدارة المعرفي2ة  -الھندس2ة
المعرفية (
 – 6كلي22ة الفن22ون والتص22ميم وتش22مل األقس22ام التالي22ة) :الوس22ائط المتع22ددة  -تكنولوجي22ا الجرافي22ك -
التصميم الداخلى(
 – 7كلية نظم المعلومات الجغرافية وتشمل األقسام التالية) :نظم المعلومات الجغرافية  -اإلستش2عار
عن بعد(
 -8كلية إدارة األعمال.
العنوان:ـ
تلفون83428550 – 83428546 – 83428545 – 83428544 – 83428543 :
83428550
فاكس:
الموقع على األنترنتwww.futureu.edu.sd/ :
البريد اإللكترونىkawthernaja@futureu.edu.sd :
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جامعة المغتربين ) الخرطوم (
تضم الجامعة الكليات التالية:
 – 1كلية الطب والعلوم الصحية:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة فى خمس سنوات )عشرة فصول دراسية(.

 – 2كلية الھندسة:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس مرتبة الشرف فى خمس سنوات )عشرة فصول دراسية( فى التخصصات التالية:

أ – ھندسة االتصاالت.
ج – الھندسة الكھربائية )قدرة  -تحكم(.
ھـ – الھندسة المدنية.
 – 3كلية العلوم اإلدارية:

ب – ھندسة الكترونيات صناعية.
د – الھندسة الطبية الحيوية.
و – ھندسة المعمار.

تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى أربع سنوات )ثمانية فصول دراسية( فى التخصصات التالية:

)إدارة االعمال  -التسويق  -المحاسبة  -البنوك والتمويل  -السكرتارية(.
 – 4كلية اللغات:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى-:
أ  -اللغة اإلنجليزية فى أربع سنوات )ثمانية فصول دراسية(.
ب – اللغة العربية واللغة اإلنجليزية.
ج  -اللغة اإلنجليزية واللغة العربية.
د – بكالوريوس الشرف فى اللغة الفرنسية
 – 5كلية الصيدلة.
 -6بكالوريوس علوم التمريض.
 -7كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات
تمنح درجة البكالوريوس مرتبة الشرف فى التخصصات التالبة-:
أ -بكالوريوس علوم الحاسوب بعدد  174ساعة معتمدة.
ب -بكالوريوس تقانة المعلومات بعدد  162ساعة معتمدة.
ج -بكالوريوس نظم المعلومات بعدد  168ساعة معتمدة.
د -بكالوريوس ھندسة البرمجيات بعدد  166ساعة معتمدة.
العنوان :أمانة الشؤون العلمية
تلفون - 0155776655 - 0155662355 - 0155662351 :فاكس0155305404 :
الموقع على االنترنتwww.mu.edu.sd :
البريد اإللكترونىwww.info@mu.edu.sd :
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جامعة ود مدنى األھلية ) ود مدنى(
تمنح الدرجات العلمية التالية:ـ
 – 1بكالوريوس الشرف فى العمارة والتخطيط فى عشرة فصول دراسية.
 - 2بكالوريوس علوم الحاسوب في ثمانية فصول دراسية.
 - 3بكالوريوس اللغة اإلنجليزية في ثمانية فصول دراسية.
 - 4بكالوريوس العلوم اإلدارية ) محاسبة  -إدارة أعمال ( في ثمانية فصول دراسية.
 - 5بكالوريوس علم النفس التطبيقي في ثمانية فصول دراسية.
 – 6بكالوريوس نظم المعلومات المحاسبية والتجارية فى ثمانية فصول دراسية.
العنوان :ودمدنى حى الدرجة
تلفون  - 00249511 842646 – 00249511 847294 :فاكس00249511847296 :
الموقع االلكترونيwww.wadmedani-ahlia.edu.sd :
البريد االلكترونيinfo@wadmedani-ahlia.edu.sd :

الجامعة الوطنية  -الخرطوم
تضم الجامعة الكليات التالية:

 1ـ كلية الطب-:
تمنح الكلية بكالوريوس الطب والجراحة فى خمس سنوات.
 - 2كلية طب وجراحة األسنان-:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى طب األسنان في خمس سنوات.
 3ـ كلية الصيدلة السريرية والصناعية-:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى الصيدلة في خمس سنوات.
 4ـ كلية العالج الطبيعي-:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى أربع سنوات.
 5ـ كلية األشعة والتصوير الطبى-:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف فى أربع سنوات بعدد  167ساعة معتمدة.
 – 6كلية علوم المختبرات الطبية-:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف فى أربع سنوات.
 – 7كلية علوم التمريض والقبالة-:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى أربع سنوات.
 8ـ كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات -:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف فى التخصصات التالية-:
أ  -علوم الحاسوب ب -تقانة المعلومات
 – 9كلية العلوم اإلدارية-:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف بعدد  161ساعة معتمدة فى األقسام التالية.
) إدارة األعمال  -المحاسبة  -التسويق  -نظم المعلومات اإلدارية (.
 – 10كلية العالقات الدولية والدراسات الدبلوماسية-:
تمنح درجة البكالوريوس فى ) :العالقات الدولية – الدراسات الدبلوماسية (.
 – 11كلية الھندسة والعماره-:
تمنح درجة بكالوريوس العلوم شرف فى التخصصات التالية-:
أ – الھندسة المدنية .ب – العماره.
ج – الھندسة الكھربائية واإللكترونية فى تخصصات )اتصاالت وشبكات – القدرة – التحكم (.
العنوان:الخرطوم ـ حى الراقى ـ جنوب شرق شركة أطلس للسيارات
تلفون :ادارة القبول والتسجيل  - 0155772782 :فاكس0155775788 :
الموقع علي اإلنترنتwww.nu.edu.sd :
البريد اإللكترونىsecretary@nu.edu.sd :
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جامعة المشرق  -بحري
تضم الجامعة الكليات التالية-:
 -1كلية الطب  :تمنح درجة البكالوريوس فى الطب.
 -2كلية علوم المختبرات الطبية:
تمنح بكالوريوس الشرف فى علوم المختبرات الطبية بعدد  175ساعة معتمدة.
 -3كلية علوم التمريض -:
تمنح درجة بكالوريوس الشرف فى علوم التمريض بعدد  160ساعة معتمدة.
 -4كلية الھندسة -:
تمنح درجة البكالوريوس فى عشرة فصول دراسية فى التخصصات التالية-:
ج  -ھندسة اإللكترونيات.
أ – ھندسة الميكاترونكس .ب – ھندسة اإلتصاالت.
د – بكالوريوس الشرف فى الھندسة الطبية الحيوية بعدد  187ساعة معتمدة.
 – 5كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات-:
تمنح درجة بكالوريوس مرتبة الشرف فى ثمانية فصول دراسية فى التخصصات التالية-:
أ -ھندسة البرمجيات بعدد  165ساعة معتمدة.
ب -ج – الذكاء اإلصطناعى بعدد  160ساعة معتمدة.
ج  -تقانة المعلومات بعدد  164ساعة معتمدة ) بحرى – القطينة (.
 – 6كلية الدراسات اإلقتصادية ) بح2رى – القطين2ة ( تم2نح درج2ة بك2الوريوس الش2رف ف2ى ثماني2ة فص2ول
دراسية فى اإلقتصاد بعدد  163ساعة معتمدة.
 – 7كلية العلوم اإلدارية ) بحرى – القطينة ( تمنح درج2ة بك2الوريوس الش2رف ف2ى ثماني2ة فص2ول دراس2ية
فى التخصصات التالية-:
أ  -إدارة التسويق بعدد  163ساعة معتمدة.
ب  -الموارد البشرية بعدد  163ساعة معتمدة.
ج  -المحاسبة بعدد  163ساعة معتمدة.
 - 7كلي22ة عل22وم اإلتص22ال ) بح22رى – القطين22ة ( تم22نح درج22ة البك22الوريوس ف22ى ثماني22ة فص22ول دراس22ية ف22ى
التخصصات التالية-:
ب – الوسائط المتعددة.
أ -االعالم.
العنوان:الخرطوم بحري شارع اإلنقاذ .
تلفون0185321799 - 0185321699 - 0185321899 :
الموقع على األنترنتwww.mashreq.edu.sd :
البريد اإللكترونىinfo@mashreq.edu.sd :
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جامعة الرازي  -الخرطوم
تضم الجامعة الكليات اآلتية-:
 -1كلية الطب البشرى تمنح درجة البكالوريوس فى خمس سنوات.
 – 2كلية طب وجراحة الفم واألسنان تمنح درجة البكالوريوس فى خمس سنوات.
 – 3كلية الصيدلة تمنح درجة البكالوريوس فى خمس سنوات.
 – 4كلية المختبرات الطبية تمنح درجة البكالوريوس فى أربع سنوات.
 – 5علوم األشعة.
 - 6كلية تقانة المعلومات تمنح درجة البكالوريوس فى أربع سنوات.
 – 7كلية إدارة األعمال تمنح درجة البكالوريوس فى أربع سنوات.
العنوان :الخرطوم  -االزھرى مربع )(2
واتساب00249155124003 :
الموقع على األنترنتwww.elrazi.edu.sd :

البريد االلكترونى admission@elrazi.edu.sd :

الجامعة العربية المفتوحة  -الخرطوم
الجامع22ة العربي22ة المفتوح22ة ھ22ى جامع22ة عربي22ة موقع22ة عل22ى إتفاقي22ة ش22راكة م22ع الجامع22ة البريطاني22ة
المفتوحة ولھ2ا تس2عة ف2روع ف2ى الكوي2ت )المق2ر الرئيس2ى(  ،الس2عودية  ،لبن2ان  ،األردن  ،البح2رين ،
سلطنة عمان  ،مصر  ،السودان  ،فلسطين.
تعتمد الجامعة نظام الساعات المعتمدة مقسمة على فصول دراس2ية ويم2نح الطال2ب درج2ة بك2الوريوس
الشرف بعد اكمال الساعات الدراسية المعتمدة الخاصة بالبرنامج الدراسى  ،وذلك على النحو التالى-:
 – 1برنامج اللغة اإلنجليزية وآدابھا )  135ساعة معتمدة (.
 - 2برنامج تقنية المعلومات )  137ساعة معتمدة (.
 - 3برنامج العلوم اإلدارية  -اإلدارة )  135ساعة معتمدة (.
 - 4برنامج العلوم اإلدارية  -المحاسبة )  135ساعة معتمدة (.

العنوان:الخرطوم – العمارات – شارع رقم  –21شمال مستشفى ابن سينا
تلفون0154891834 - 0996633020 – 0154891831 – 0117283337 :
الموقع على األنترنتwww.aou.edu.sd :
البريد اإللكترونىinfo@aou.edu.sd :
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جامعة قاردن سيتى ) الخرطوم(
تضم الجامعة الكليات اآلتية-:
 – 1كلية الھندسة:
تمنح بكالوريوس الشرف في خمس سنوات فى التخصصات اآلتية.
إ – ھندسة النظم اإللكترونية فى تخصص )ھندسة االتصاالت(.
ب – ھندسة الحاسوب .ج – الھندسة الطبية الحيوية .د – الھندسة المدنية.
 – 2كلية العمارة والتخطيط والتصميم الحضرى تمنح بكالوريوس الشرف في خمس سنوات.
 - 3كلية دراسات الحاسوب وتقانة المعلومات تمنح درجة بكالوريوس الشرف فى اربع سنوات فى تقنية المعلومات.

 – 4كلية علوم االقتصاد واإلدارة تمنح درجة بكالوريوس الشرف فى اربع سنوات.
 – 5كلي2ة الوس2ائط المتع22ددة والدراس2ات اإلبداعي2ة تم22نح درج2ة البك22الوريوس الع2ام ف2ى ارب22ع س2نوات وبك22الوريوس
الشرف فى خمس سنوات.
 – 6كلية االعالم :تمنح درجة البكالوريوس العام فى اربع سنوات وبكالوريوس الشرف فى خمس سنوات.
 – 7كلية الطب والجراحة
 – 8كلية علوم التمريض.
 – 9كلية علوم المختبرات الطبية تمنح بكالوريوس الشرف فى علوم المختبرات الطبية.
 – 10كلية طب األسنان تمنح درجة البكالوريوس فى طب األسنان.
 -11كلية القانون تمنح بكالوريوس الشرف فى القانون بعدد  165ساعة معتمدة.
العنوان:الخرطوم إمتداد ناصر تقاطع شارع الستين مع أوماك شمال غرب برج الياسمين .
تلفون - 83-262915 - 83-262914 :فاكس83 - 262926 :
الموقع على اإلنترنتwww.gcst.edu.sd :
البريد اإللكترونىinfo@gcst.sd :

جامعة ابن سينا )الخرطوم(
(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(8
(9
(10
(11
(12
(13

تضم الجامعة الكليات اآلتية :ـ
كلية الطب البشرى تمنح درجة البكالوريوس فى ست سنوات .
كلية طب األسنان وجراحة الفم تمنح درجة البكالوريوس في خمس سنوات .
كلية الصيدلة السريرية تمنح درجة البكالوريوس في خمس سنوات ) عشرة فصول دراسية ( .
كلية العالج الطبيعي والتأھيلى تمنح درجة البكالوريوس في أربع سنوات .
كلية علوم المختبرات الطبية تمنح درجة البكالوريوس في أربع سنوات .
كلية علوم التمريض تمنح درجة البكالوريوس في أربع سنوات .
بكالوريوس الشرف فى العلوم اإلدارية فى ) المحاسبة – إدارة األعمال – التسويق( فى أربع سنوات.
بكالوريوس الشرف فى علوم البصريات فى خمس سنوات.
بكالوريوس الشرف فى علوم الحاسوب تخصص الرسم بالحاسوب بعدد  179ساعة معتمدة.
بكالوريوس الشرف فى علوم الحاسوب تخصص انترنت األشياء بعدد  180ساعة معتمدة.
بكالوريوس الشرف فى علوم الحاسوب تخصص الحوسبة السحابية بعدد  167ساعة معتمدة.
بكالوريوس الشرف فى علوم الحاسوب تخصص تقانة المعلومات بعدد  167ساعة معتمدة.
بكالوريوس الشرف فى االقتصاد والتخطيط التنموى بعدد  157ساعة معتمدة.

العنوان  :مربع  88الجريف غرب
تلفون0900993962 – 0900993979 – 0900993987 – 0900993973 :
فاكس002491551445960 :
الموقع علي اإلنترنتwww.isu.edu.sd :

البريد اإللكترونىinfo@isu.edu.sd ::
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جـامعة الشيخ عبد Sالبدري  -بربر
تضم الجامعة الكليات اآلتية:ـ
 -1كلية الطب :تمنح درجه بكالوريوس الطب والجراحه فى خمس سنوات )احدى عشر فصل دراسى(.
 2ـ كلية الصيدلة :تمنح بكالوريوس الشرف فى خمس سنوات فى الصيدلة بعدد  180ساعة معتمدة.
 3ـ كلية المختبرات الطبية :تمنح بكالوريوس الشرف فى أربع سنوات )ثمانية فصول دراسية(.
 4ـ كلية التمريض :تمنح البكالوريوس العام فى أربع سنوات )ثمانية فصول دراسية(.
 5ـ كلية الھندسة  :تمنح درجة بكالوريوس الشرف فى خمس سنوات )عشرة فصول دراسية( فى التخصصات التالية -:
أ – الھندسة الكھربائية )التحكم  -قدرة(  .ب  -الھندسة المدنية  .ج – الھندسة الميكانيكية.
 - 6كلية علوم الحاسوب وتقنية المعلومات  :تمنح درجة البكالوريوس العلوم )شرف( فى اربع سنوات فى التخصصات التالية-:

أ – تقانة المعلومات ب – نظم المعلومات ج – ھندسة البرمجيات
 7ـ كلية العلوم اإلدارية واإلقتصادية  :تمنح درجة بكالوريوس الشرف فى أربع سنوات)ثمانية فص2ول دراس2ية( ف2ى
التخصصات التالية-:
 – 3اإلقتصاد
 – 2المحاسبة
 – 1إدارة األعمال
 – 8كلية تقنيات اإلعالم  :تمنح درجة بكالوريوس الشرف فى اربع سنوات فى التخصصات التالية -:
ب – اإلذاعة ) راديو وتلفزيون (.
أ – الصحافة والنشر اإللكترونى.
د – اإلعالم التنموى والسياحى.
ج – العالقات العامة واإلعالن.
العنوان :والية نھر النيل – بربر القدواب ص ب 25
أمان222222222ة الش222222222ؤون العلمي222222222ة تلف222222222ون- 0100400254 – 00249211833404-00249211833403 -00249211833402 :
 –0118479794الخط الساخن 3123
فاكس 00249211833405

الموقع على األنترنتwww.eaeu.edu.sd:
البريد اإللكترونىadmission@eaeu.edu.sd – academic@eaeu.edu.sd :

جامعة النيل األبيض  -كوستي
تضم الجامعة الكليات التالية:ـ
 – 1كلية الطب تمنح بكالوريوس الطب والجراحة فى خمس سنوات.
 – 2كلية المختبرات الطبية تمنح بكالوريوس الشرف فى علوم المختبرات الطبية فى أربع سنوات.
 – 3كلية الھندسة تمنح بكالوريوس الشرف خمس سنوات فى ھندسة العماره.
 – 4كلية الحاسوب وتقانة المعلومات
أ -تمنح درجة البكالوريوس العام ف2ى نظ2م المعلوم2ات ف2ى ارب2ع س2نوات وبك2الوريوس الش2رف ف2ى نظ2م المعلوم2ات ف2ى
خمس سنوات.
ب -تمنح درجة البكاليوس فى تقانة المعلومات.
ودرجة البكالوريوس فى أربع سنوات فى-:
 -5كلية االقتصاد والدراسات المصرفية تمنح درجة البكالوريوس فى اإلقتصاد والدراسات المصرفية.
 – 6كلية العلوم اإلدارية تمنح درجة البكالوريوس فى العلوم اإلدارية.
 – 7كلية التربية مرحلة األساس تمنح درجة البكالوريوس فى التربية اساس.
 – 8كلية اآلداب تمنح درجة البكالوريوس فى اللغة اإلنجليزية.
 – 9كلية القانون تمنح درجة البكالوريوس فى القانون.
تلفون كوستي0123152516 - 0914479577 – 0123567853 – 0123106408 :
الموقع على األنترنتwww.wnu.edu.sd :
البريد االلكترونيinfo@wnu.edu.sd :
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فرع جامعة العلوم الصحية التركية بنياال
تمنح درجة الدبلوم نظام الثالث سنوات فى التخدير والتمريض.
العنوان :والية جنوب دارفور – نياال
تلفون+249990966685 :
الموقع اإللكترونىhttp://sbu.edu.tr :

جامعة النيل ) الخرطوم بحرى (
تضم الجامعة الكليات التالية:ـ
 - 1كلية الطب والجراحة تمنح درجة البكالوريوس فى ست سنوات
 – 2كلية طب وجراحة األسنان تمنح درجة البكالوريوس فى خمس سنوات
 - 3كلية الصيدلة تمنح درجة البكالوريوس فى خمس سنوات
 - 4كلية علوم المختبرات الطبية تمنح البكالوريوس العام فى علوم المختبرات الطبية فى أربع سنوات وبكالوريوس
الشرف فى خمس سنوات.
 - 5كلية علوم التمريض تمنح درجة البكالوريوس فى أربع سنوات
 – 6كلية نظم الحاسوب وتقانة المعلومات :
تمنح درجة بكالوريوس الشرف فى أربع سنوات فى التخصصات التالية-:
ب– تقانة المعلومات
أ  -ھندسة البرمجيات
د -نظم المعلومات اإلدارية
ج  -نظم المعلومات الصحية
 – 7كلية العلوم اإلدارية تمنح درجة البكالوريوس فى العلوم اإلدارية والمحاسبة فى أربع سنوات.
العنوان :الخرطوم بحرى  -حى الجامعة شارع العليفون شرق كبرى المنشية.
تلفون - 0155661000 :فاكس0154951792 :
الموقع على األنترنتwww.nileuniversity-edu.com :
البريد اإللكترونىinfo@nileuniversity-edu.com :
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جامعة البيان للعلوم والتكنولوجيا ) الخرطوم(
تضم الجامعة الكليات التالية:ـ
 -1كلية الطب والجراحه تمنح درجة البكالوريوس فى الطب والجراحه فى خمس سنوات.
 -2كلية طب األسنان تمنح درجة البكالوريوس فى طب األسنان فى خمس سنوات.
 -3كلية الصيدلة تمنح درجة البكالوريوس فى الصيدلة فى خمس سنوات.
 -4كلية الھندسة تمنح درجة البكالوريوس فى خمس سنوات فى التخصصات التالية-:
ب  -الھندسة الطبية.
أ  -ھندسة النظم اإللكترونية
 -5كلية علوم الحاسوب تمنح درجة البكالوريوس فى أبع سنوات.
ب  -نظم المعلومات .
أ  -علوم الحاسوب
 -6بكالوريوس اللغة العربية في أربع سنوات.
 -7كلية علم النفس تمنح درجة البكالوريوس فى علم النفس في أربع سنوات.
 -8كلية العلوم اإلدارية تمنح درجة البكالوريوس فى أربع سنوات فى التخصصات التالية-:
ب -المحاسبة
أ  -إدارة األعمال
تلفون  00249183779842 – 00249183742702 :فاكس 00249183742700 :
WWW.bayantech.edu.sd
الموقع على األنترنت:
البريد اإللكترونىinfo@bayantech.edu.sd :

كلية شرق النيل ) الخرطوم بحرى (
تضم الكلية المدارس التالية:ـ
 1ـ علوم المختبرات الطبية :
تمنح درجة البكالوريوس في المختبرات الطبية في أربع سنوات:
فى التخصصات التالية ):األحياء الدقيقة  -الطفيليات والمناعة  -أمراض الدم  -الكيمياء السريرية  -األنسجة
المريضة واالنسجة السليمة(.
 2ـ العمــارة والتخطيط البيئى:
تمنح درجة بكالوريوس الشرف في خمس سنوات.
 3ـ مدرسة العلوم االدارية والمحاسبة تمنح درجة بكالوريوس الشرف فى اربع سنوات في تخصصي
أ  -المحاسبة بعد  157ساعة معتمدة.
ب  -إدارة األعمال بعد  158ساعة معتمدة.
 – 4مدرسة اإلقتصاد والعلوم المالية تمنح درجة بكالوريوس الشرف فى اربع سنوات فى االقتصاد والعل2وم المالي2ة
بعدد  155ساعة معتمدة.
 5ـ تقانـة المعلومات  :تمنح درجة بكالوريوس الشرف في أربع سنوات .
 6ـ علوم الحاسوب  :تمنح درجة بكالوريوس الشرف في أربع سنوات .
 7ـ اإلعـالم :تمنح درجة بكالوريوس في أربع سنوات.
 - 8بكالوريوس الشرف فى الدراسات المصرفية والمالية بعدد  162ساعة معتمدة.
 - 9بكالوريوس الشرف فى العلوم اإلدارية بعدد  162ساعة معتمدة.
العنوان :بحرى الصافية شارع الطيار الكدرو
تلفون185319454 :
الموقع على االنترنتwww.shnile.edu.sd :
البريد اإللكترونىdeanshniel@gmail.com :
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كلية النصر التقنية ) أم درمان (
تمنح الكلية الدرجات العلمية التالية:ـ
 – 1بكالوريوس الشرف فى علوم المختبرات الطبية بعدد  176ساعة معتمدة.
 2ـ درجة البكالوريوس مرتبة الشرف في ھندسة المعمار في خمس سنوات.
 3ـ درجة البكالوريوس في الھندسة المدنية في خمس سنوات.
 4ـ بكالوريوس الھندسة الكھربائية فى خمس سنوات فى التخصصات التالية-:
ب – اتصاالت
أ -تحكم
 5ـ بكالوريوس الشرف فى تقنية المعلومات بعدد  164ساعة معتمدة في أربع سنوات.
 6ـ بكالوريوس الدراسات التجارية في أربع سنوات في التخصصات التالية:ـ
أ ـ المحاسبة المالية .ب ـ إدارة األعمال .ج ـ البنوك والمصارف.
 7ـ بكالوريوس الدراسات التربوية والتقنية فى التخصصات التالية - :
)اللغةاإلنجليزية – الرياضيات – الحاسوب  -العلوم الھندسية  -التعليم قبل المدرسى(.
 -8بكالوريوس الشرف فى نظم المعلومات بعدد  161ساعة معتمدة.
 - 9بكالوريوس الشرف فى ھندسة البرمجيات بعدد  120ساعة معتمدة.
العنوان :ام درمان
تلفون0922772500 - 0187411103 :
الموقع على األنترنتwww.elnasrtech.edu.sd :
البريد اإللكترونىinfo@elnasrtech.edu.sd - elnasr-college@hotmail.com :

كلية الخرطوم التطبيقية  -الخرطوم
تمنح الكلية الدرجات العلمية اآلتية :
أ – بكالوريوس الشرف فى علوم المختبرات الطبية بعدد  166ساعة معتمدة.
ب– بكالوريوس مرتبة الشرف خمس سنوات فى ھندسة العمارة.
ج  -بكالوريوس مرتبة الشرف خمس سنوات فى الھندسة المدنية بعدد  194ساعة معتمدة.
د – بكالوريوس الشرف أربع سنوات فى العلوم اإلدارية بعدد  165ساعة معتمدة فى تخصصات:
ب  -المحاسبة( .
) أ  -إدارة االعمال.
ه  -بكالوريوس الشرف خمس سنوات فى تقنية المعلومات.
و  -بكالوريوس الشرف أربع سنوات فى نظم المعلومات اإلدارية.
ز  -بكالوريوس الشرف أربع سنوات فى نظم المعلومات المحاسبية.
ح  -بكالوريوس الشرف أربع سنوات فى نظم المعلومات المصرفية.
ط  -بكالوريوس أربع سنوات في التصميم الداخلي.
ي – بكالوريوس أربع سنوات فى الفندقة والسياحة.
العنوان  :الخرطوم الطائف جنوب مربع )(51
تلفون249118146493 – 249924965356 :

الموقع على األنترنتwww.tatbigia.edu.sd :
البريد االلكترونى info@tatbigia.edu.sd :
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كلية المدار )الخرطوم بحرى(
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في أربع سنوات في التخصصات التالية:ـ
 (1االقتصاد والعلوم المالية ويتضمن )علوم الطيران التجارية والعمليات الجوية (.
 (2بكالوريوس الشرف فى العلوم اإلدارية ) إدارة األعمال – المحاسبة ( بعدد  162ساعة معتمدة.
 (3إدارة الفندقة والسياحة .
 (4تقانة المعلومات.
 - 6الھندسة الكھربائية.
 (5الھندسة المدنية.
 (6بكالوريوس الشرف فى الدراسات المصرفية والمالية بعدد  162ساعة معتمدة.
العنوان  :كافوري مربع) (1شارع اإلنقاذ
تلفون0128888750 - 0909675555 - 0922240506 :
الموقع على األنترنتwww.avaitionsc.net :
البريد اإللكترونىavsccollege@yahoo.com :

كلية السودان الجامعية للبنات )الخرطوم(
تمنح الكلية درجة البكالوريوس ف2ي م2دة دراس2ية ق2درھا ثماني2ة فص2ول دراسيـ2ـة ) أرب2ع س2نوات ( ف2ي التخصص2ات
التالية:ـ
 (3علوم االتصال.
 (2االقتصاد .
 (1العلوم اإلدارية.
 (4اللغة اإلنجليزية  (5.علوم الحاسوب.
العنوان  :مربع  6جبره الدرجة الثالثة تلفون0155127609 :
الموقع على األنترنتwww.sucg.edu.org.sd :
البريد اإللكترونىsucg@hotmail.com :

أكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية )الخرطوم(
تمنح االكاديمية الدرجات العلمية التالية فى أربع سنوات ) ثمانية فصول دراسية (:
 – 1بكالوريوس الشرف الدراسات المصرفية والمالية .
 – 2بكالوريوس الشرف نظم المعلومات ) المصرفية والمالية – المحاسبية – االدارية (.
 – 3بكالوريوس الشرف فى اإلقتصاد ) االقتصاد المالى – االحصاء التطبيقى (.
 – 4بكالوريوس الشرف فى العلوم االدارية ) إدارة األعمال – المحاسبة والتمويل – دراسات التامين (.
 – 5بكالوريوس الشرف فى تقانة المعلومات.
 - 6بكالوريوس الشرف فى القانون بعدد  171ساعة معتمدة.
 يتم التوزيع للبرامج المتشعبة يحدد بواسطة االكاديمية وفق شروطھا.العنوان :الخرطوم شارع الجامعة
الجناح الجنوبى ) العشره( شرق محطة الكھرباء جبره
فاكس83763763 :
تلفون83770564 - 83780995 - 83771716 :
الموقع على االنترنتwww. sabfs.edu.sd :
info @ sabfs.edu.sd
البريد اإللكتروني:
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كلية الشرق األھلية ) كسال (
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية -:
 -2المختبرات الطبية فى اربع سنوات.
 -1الطب والجراحة فى خمس سنوات.
 – 3علوم التمريض
 - 4العلوم اإلدارية فى أربع سنوات ويشمل:ـ ) المحاسبة  -إدارة األعمال  -التسويق ( .
 – 5اإلقتصاد والبنوك فى أربع سنوات ويشمل ) -:اإلقتصاد – البنوك والتمويل (
 - 6تقنية المعلومات فى أربع سنوات - 6 .اللغة اإلنجليزية فى أربع سنوات.
 – 7بكالوريوس الشرف فى القانون فى أربع سنوات.
العنوان :كسال تلفون 0912732522 :فاكس0154948035 :
www.alshargahlia.edu.sd
الموقع علي االنترنت:
البريد اإللكترونيinfo @ alshargahlia.edu.sd :

كلية بورتسودان األھلية)بورتسودان(
تمنح الكلية الدرجات العلمية التالية:ـ
 (1بكالوريوس الطب بعدد  210ساعة معتمدة.
 (2بكالوريوس الشرف فى المختبرات الطبية في خمس سنوات )عشرة فصول دراسية(.
 (3بكالوريوس االقتصاد والعلوم المصرفية في أربع سنوات )ثمانية فصول دراسية(.
 (4بك22الوريوس الش22رف ف22ى العل22وم اإلداري 2ة ف22ى تخصص22ات )إدارة االعم22ال – التس22ويق – المحاس22بة – المحاس22بة
والتكاليف( في أربع سنوات )ثمانية فصول دراسية(.
 (5بكالوريوس تقنية المعلومات فى أربع سنوات.
 (6بكالوريوس الشرف فى نظم المعلومات فى خمس سنوات )عشرة فصول دراسية(.
 (7بكالوريوس اللغة اإلنجليزية والعربية فى أربع سنوات )ثمانية فصول دراسية(.
العنون :بورتسودان حى ترانسيت
تلفون 0999693641 - 0999693621 – 0964551882 – 0964551881 – 0115892891 - 0115892890

الموقع على اإلنترنتwww.pac.edu.sd :
البريد اإللكترونىinfo@pac.edu.sd :

كلية أبوبكر عثمان )ود مدنى(
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في أربع سنوات في التخصصات التالية -:
 - 1االقتصاد والدراسات المصرفية )االقتصاد – الدراسات المصرفية(
 – 2العلوم اإلدارية ) المحاسبة – ادارة االعمال(
 – 3تقنية المعلومات التجارية والمحاسبية.
تلفون0912986203 - 0912213688 :
الموقع اإللكترونيaco.edu.sd :
البريد اإللكترونيabubakr.college@hotmail.com :
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كلية األبيض للعلوم والتقانة )األبيض(
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى أربع سنوات:
 - 1االقتصاد وإدارة األعمال.
 – 2بكالوريوس تقانة المعلومات.
 – 3علم النفس ورياض األطفال.
 – 4نظم المعلومات اإلدارية.
العنوان :االبيض – شمال كردفان  -شيكان مربع 1
تلفون -22803/0611 - 0122039615 – 0121373681 - 0122039619 :فاكس 01577955458

الموقع علي اإلنترنتwww.otc.edu.sd :
البريد اإللكترونىobiedteh@yahoo.com :

كلية اإلمارات للعلوم والتكنولوجيا ) الخرطوم (
تمنح الكلية الدرجات العلمية اآلتية :ـ
 (1بكالوريوس الشرف فى العمارة والتخطيط البيئي فى عشرة فصول دراسية.
 (2بكالوريوس الشرف فى علوم الحاسوب بعدد  166ساعة معتمدة فى ثمانية فصول دراسية.
 (3بك\\الوريوس الش\\رف ف\\ى االقتص\\اد والعل\\وم المص\\رفية )االقتص\\اد – الدراس\\ات المالي\\ة والمص\\رفية( ف\\ى
ثمانية فصول دراسية.
 (4بكالوريوس الشرف فى العلوم االدارية )المحاسبة  -إدارة األعمال( فى ثمانية فصول دراسية.
 (5بكالوريوس الشرف فى تقنية المعلومات بعدد  169ساعة معتمدة فى ثمانية فصول دراسية.
 (6بكالوريوس نظم المعلومات فى ثمانية فصول دراسية فى التخصصات التالية-:
أ ) -اإلدارية – المحاسبية – المصرفية (
ب  -بكالوريوس الشرف فى نظم المعلومات بعدد  171ساعة معتمدة فى ثمانية فصول دراسية.
 (7بكالوريوس اللغة اإلنجليزية وآدابھا فى ثمانية فصول دراسية.
العنوان  -الخرطوم  -الجريف غرب مربع )(78
تلفون - 0183241018 - 0912162001 – 0912584984 :فاكس0183241020 :
الموقع علي اإلنترنتwww.ecst.sd.com :
البريد االلكترونىinfo@ecst-sd.com :

كلية األمير عثمان دقنة ) بورتسودان (
تمنح الكلية درجة بكالوريوس االقتصاد والتنمية الريفية في أربع سنوات في التخصصات اآلتية:ـ

) االقتصاد  -إدارة األعمال  -المحاسبة  -التنمية الريفية (.
العنوان :بورتسودان – تلفون - 0311831740 :فاكس0155138705 :
البريد اإللكترونىbnsudan@yahool.com :
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الكلية األردنية السودانية للعلوم والتكنولوجيا ) الخرطوم (
تمنح الكلية الدرجات العلمية اآلتية :ـ
 (1بكالوريوس الھندسة الكھربائية واإللكترونية فى خمس سنوات.
 (2بكالوريوس علوم الحاسوب فى أربع سنوات.
 (3بكالوريوس نظم المعلومات المالية واإلدارية والمصرفية فى أربع سنوات.
 (4بكالوريوس الدراسات اإلسالمية فى أربع سنوات.
 (5بكالوريوس تقانة المعلومات فى أربع سنوات.
 (6بكالوريوس ھندسة البرمجيات فى أربع سنوات.
 (7بكالوريوس القانون فى أربع سنوات.
العنوان :الخرطوم الالماب شرق مستشفى بست كير.
تلفون0155663942 - 0155663944 :
الموقع علي اإلنترنت www.jscst.edu.sd :
البريد االلكترونىjscstsudan@gmail.com :

كلية كمبوني للعلوم والتكنولوجيا ) الخرطوم (
تمنح الكلية الدرجات العلمية التالية -:
 – 1بكالوريوس شرف علوم الحاسوب فى أربع سنوات
 -9بكالوريوس شرف العلوم التربوية الدينية ) المسيحية فى خمس سنوات (
 -10بكالوريوس اللغة االنجليزية فى أربع سنوات
 – 4بكالوريوس الشرف فى تقانة المعلومات بعدد  166ساعة معتمدة.
العنوان  :الخرطوم شارع القصر ص ب 114
تلفون0183776398 - 0183776298 :
الموقع علي االنترنتwww.combonikhartoum.com. :
البريد اإللكترونىccst.info@combonikhartoum.com :

أكاديمية المنھل للعلوم ) الخرطوم بحرى (
تمنح األكاديمية درجة البكالوريوس )نظام الدراسه فصلى( في التخصصات األتية :ـ
 – 1الطب.
 – 2طب األسنان.
 – 3الشرف فى علوم المختبرات الطبية.
 – 4بكالوريوس علوم التمريض بعدد  160ساعة معتمدة.
 – 5ھندسة النظم األلكترونية ) حاسوب – اتصاالت ( فى خمس سنوات.
 – 6الشرف فى ھندسة القدرة والتحكم فى خمس سنوات.
 – 7الھندسة المدنية.
 – 8تقنية المعلومات فى أربع سنوات – 9 .نظم المعلومات اإلدارية فى أربع سنوات.
 – 10اإلقتصاد ) إقتصاد – مصارف – تجارة خارجية ( فى أربع سنوات.
 – 11بكالوريوس الشرف فى العلوم اإلدارية بعدد  162ساعة معتمدة.
 - 12بكالوريوس الشرف فى القانون بعدد  167ساعة معتمدة.
العنوان  :الخرطوم بحرى – شرق النيل حى النصر مربع 26
تلفون0125375527 – 0914168999 - 0999966336 :
الموقع على اإلنترنتmanhalacademy.edu.sd :
البريد االلكترونىmanhal4science@hotmail.com :
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كلية اإلمام الھادي )أم درمان(
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في أربع سنوات في التخصصات اآلتية:ـ
 – 1بكالوريوس الطب والجراحة بعدد  210ساعة معتمدة.
 – 3بكالوريوس علوم التمريض.
 – 2بكالوريوس الشرف فى علوم المختبرات الطبية.
 – 5بكالوريوس الشرف فى التغذية العالجية.
 – 4بكالوريوس الطب البيطري.
 – 6بكالوريوس الشرف فى الھندسة الكھربائية فى تخصصات ) القدرة – التحكم – االتصال – النظم اإللكتروني2ة (
بعدد  188ساعة معتمدة.
 – 7اآلداب فى التخصصات التالية-:
أ ) -لغة عربية – دراسات إسالمية (.
ب – بكالوريوس الشرف فى علم النفس وري2اض األطف2ال ف2ى تخصص2ي ) عل2م ال2نفس بع2دد  172س2اعة معتم2دة –
رياض األطفال بعدد  164ساعة معتمدة (.
ج – بكالوريوس الشرف فى اإلعالم فى تخصصات ) الصحافة والنشر بعدد  183س2اعة معتم2دة – العالق2ات العام2ة
واإلعالن بعدد  189ساعة معتمدة – اإلذاعة والتلفاز بعدد  186ساعة معتمدة (.
د – بكالوريوس الشرف فى اللغة اإلنجليزية فى عشرة فصول دراسية.
 – 8بكالوريوس الشرف فى الشريعة والقانون بعدد  164ساعة معتمدة.
 – 9بكالوريوس الشرف فى العلوم اإلدارية فى تخصصات ) ادارة االعمال – التسويق – الموارد البشرية – المحاسبة (.
 – 10بكالوريوس الشرف فى االقتصاد والدراسات المص2رفية والمالي2ة ف2ى تخصص2ات )االقتص2اد – الدراس2ات المص2رفية
والمالية(.
 – 11بكالوريوس شرف علوم الحاسوب - 12 .بكالوريوس شرف تقانة المعلومات - 13 .السياحة والفندقة.
 – 14بكالوريوس الشرف فى التربية واآلداب تخصص ) لغة عربية  -دراسات إسالمية ( بعدد  160ساعة معتمدة.
العنوان :ودنوباوى – شارع الدومة
تلفون0122570904 - 0912176180 :
الموقع على اإلنترنتwww.ihcsudan.com :
البريد االلكترونىihcsudan@gmail.com :

اكاديمية العلوم الھندسية والطبية ) الخرطوم(
تمنح األكاديمية درجة البكالوريوس مرتبة الشرف في خمس سنوات فى التخصصات التالية:ـ
 -1بكالوريوس ھندسة االتصاالت فى خمس سنوات - 2 .بكالوريوس ھندسة الحاسوب واإللكترونيات
 - 4بكالوريوس ھندسة الطاقة.
 -3بكالوريوس ھندسة التحكم والقياس.
 -6بكالوريوس ھندسة الميكاترونكس.
 –5بكالوريوس العمارة والتخطيط.
 – 7الھندسة الطبية.
 –8بكالوريوس الشرف فى الرياضيات وعلوم الحاسوب فى أربع سنوات.
 –9بكالوريوس العلوم اإلدارية فى أربع سنوات فى التخصصات التالية-:
أ  -بكالوريوس الشرف فى إدارة األعمال .ب  -بكالوريوس الشرف فى التسويق.
ج  -بكالوريوس الشرف فى المحاسبة .د  -بكالوريوس الشرف فى إدارة الموارد البشرية.
 – 10بكالوريوس الشرف فى تقانة المعلومات فى خمس سنوات.
 – 11بكالوريوس علوم التمريض فى أربع سنوات.
 – 12البكالوريوس العام فى المختبرات الطبية فى أربع سنوات.
العنوان:الخرطوم )الالماب( شرق مستشفى بست كير
تلفون0122033466 – 0912835783 – 0924639303 :
الموقع على األنترنتwww.aes. edu.sd :
البريد اإللكترونىAES_SUDAN@HOTMAIL.COM :
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الكلية الكندية السودانية ) الخرطوم (
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية -:
 – 2بكالوريوس الشرف فى المختبرات الطبي.
 – 1الطب والجراحة.
 - 4إدارة األعمال فى أربع سنوات.
 – 3علوم التمريض.
 - 5نظم المعلومات المحوسبة فى أربع سنوات.

 – 6إدارة األعمال قسم التسويق فى أربع سنوات.

 – 7نظم المعلومات اإلدارية فى أربع سنوات.
العنوان:الخرطوم – الصحافة شرق مربع 30

 – 8تقنية المعلومات فى أربع سنوات.

تلفون 0967741111 - 0999903994 :فاكس0155128564 :

الموقع على األنترنتwww.ccs.edu.sd :
البريد اإللكترونىregistrar@ccs.edu.sd :

كلية جبرة العلمية ) الخرطوم (
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى أربع سنوات فى التخصصات التالية-:
 – 1العقيدة والدراسات اإلسالمية.
 – 2القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية.
 – 3بكالوريوس الشرف فى أصول الدين والدراسات اإلسالمية.
العنوان :جبرة مربع  19ـ جنوب شرق المعھد الكورى
تلفون  0183404032 - 0183404031 - 0183404030فاكس0183404033 :
الموقع على األنترنتwww.gabra.edu.sd :

كلية السالم للغات والترجمة )الخرطوم(
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى أربع سنوات فى
 -2اللغة الفرنسية
 -1اللغة االنجليزية
 – 3البكالوريوس العام فى العلوم اإلدارية فى تخصصى ) إدارة األعمال – المحاسبة(.
العنوان :الخرطوم ـ الرياض شارع المشتل
تلفون 0123021511 - 0126720662 – 090872195 :
الموقع على األنترنتwww.ucpeace.com :
البريد اإللكترونىpeaceucltt@gmail.com :

كلية غرب النيل )أم درمان(
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية-:
 – 1بكالوريوس الشرف فى علوم المختبرات الطبية فى أربع سنوات – 2 .العلوم اإلدارية.
 – 4اإلعالم والعالقات العامة.
 – 3علم النفس.
 – 5بكالريوس الشرف فى تقانة المعلومات.
العنوان  :أم درمان شارع العرضة – عمارة البشير
تلفون0912279362 - 0128805038 – 0128016545 :

الموقع اإللكترونىwww.gnc.edu.sd :
البريد اإللكترونىinfo@gnc.edu.sd :
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كلية الجزيرة التقنية )الخرطوم بحرى (
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف فى:
 -1المختبرات الطبية فى ثمانية فصول دراسية بعدد  172ساعة معتمدة
 – 2العلوم اإلدارية فى ثمانية فصول دراسية.
 – 3الھندسة الكھربائية وااللكترونية فى عشرة فصول دراسية )اتصاالت – الكترونيات – حاسوب وشبكات  -قدرة
 تحكم(. – 4ھندسة العمارة فى عشرة فصول دراسية.

 – 5علوم الحاسوب فى ثمانية فصول دراسية.
 – 6العلوم اإلقتصادية )علوم إقتصادية  -مصارف وتمويل  -تخطيط وتنمية ( فى ثمانية فصول دراسية.
 -7تقنية المعلومات فى ثمانية فصول دراسية.
 – 8الھندسة الطبية فى عشرة فصول دراسية.
 – 9األشعة الطبية فى ثمانية فصول دراسية.
 – 10الصحة العامة وصحة البيئة فى عشرة فصول دراسية.
 -11البكالوريوس العام فى اللغات )لغة إنجليزية( فى ثمانية فصول دراسية.
العنوان :الخرطوم بحرى – كافورى – مربع )(8
تلفون  – 0155770756 – 0155770750فاكس 0155770757
الموقع على األنترنتwww.geziracollege.edu.sd :
البريد االلكترونىinfo@geziracollege.edu.sd :

كلية اليرموك ) الخرطوم (
تمنح الكلية البكاريوس فى التخصصات التالية -:
 – 2طب األسنان فى خمس سنوات.
 – 1الطب البشرى فى ست سنوات.
 – 4المختبرات الطبية فى أربع سنوات.
 – 3الصيدلة فى خمس سنوات.
العنوان  :االزھرى مربع  17شرق مجمع المحاكم
تلفون 0900729975 - 0900729974 – 0900799973 :

الموقع على األنترنت www.yarmoukcollege.edu.sd :
البريد اإللكترونىcontact@yarmoukcollege.edu.sd :

كلية أم درمان لتكنولوجيا الصحافة
والطباعة ) أم درمان (
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى أربع سنوات فى ) :تكنولوجيا الصحافة وتكنولوجيا الطباعة إضافة الى التدريب
العملى داخل وخارج السودان – تقانة المعلومات (.
 – 2بكالوريوس الشرف فى العلوم اإلدارية فى التخصصات التالية -:
أ – المحاسبة والتمويل بعدد  152ساعة معتمدة.
ب – إدارة األعمال بعدد  154ساعة معتمدة.
ج – البنوك والتأمين بعدد  154ساعة معتمدة.
العنوان :أم درمان حى الروضة – شارع الوادي
تلفون 0912230147 – 0916772160 - 0912306220 :
البريد االلكترونى bakhot2005@Gmail.com :
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أكاديمية العلوم الصحية )الخرطوم(
ھى مؤسسة علمية ذات شخصية إعتبارية تتبع لوزارة الصحة اإلتحادية.
تمنح األكاديمية درجة البكالوريوس فى التخصصات اآلتية-:
 – 1علوم التمريض فى أربع سنوات )ثمانية فصول دراسية( فى مركزى :
) مركز بحرى – مركز التجانى ھالل بأم درمان (.
 – 2علوم القبالة فى أربع سنوات )ثمانية فصول دراسية( فى مركز أم درمان.
العنوان :شارع البلدية تقاطع شارع عبد Sالنور– الخرطوم تلفون0117585996 :
الموقع على األنترنتwww.ahs.edu.sd :
البريد االلكترونىacademy.health.scienses@gmail.com :

كلية الكاملين للعلوم والتقانة  -الكاملين
 – 1بكالوريوس الشرف فى العلوم اإلدارية فى أربع سنوات فى التخصصات التالية :
إدارة األعمال – المحاسبة.
 – 2بكالوريوس الشرف فى اإلقتصاد فى أربع سنوات فى التخصصات التالية :
اإلقتصاد – البنوك والتمويل.
 – 3بكالوريوس علوم التمريض – 4 .بكالوريوس الشرف فى علوم المختبرات الطبية.
 - 5بكالوريوس الشرف فى تقانة المعلومات.
 – 6البكالوريوس العام فى اللغة اإلنجليزية وآدابھا.
العنوان :الكاملين تلفون0126989444 – 0124683820 :
الموقع على األنترنتwww.kac.edu.sd :

البريد االلكترونى info@kac.edu.sd :

كلية العلوم التنموية والتكنولوجية  -األبيض
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى التخصصات اآلتية-:
 - 1بكالوريوس العلوم اإلدارية فى أربع سنوات.
سنوات.
 - 3بكالوريوس تقنية المعلومات فى أربع سنوات.
 – 4بكالوريوس الشرف فى علوم الحاسوب بعدد  170ساعة معتمدة
 – 5بكالوريوس نظم الحاسوب والشبكات بعدد  160ساعة معتمدة.
 - 6بكالوريوس الشرف فى إدارة المنظمات بعدد  161ساعة معتمدة

 - 2بكالوريوس اإلقتصاد فى أربع

تلفون0123269896 - 0912286560 – 0912948408 :
الموقع على األنترنتwww.devtech.kordofan.edu.sd :
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كلية إقرأ للعلوم والتكنولوجيا  -فداسي
 -1بكالوريوس الطب والجراحة فى خمس سنوات )عشرة فصول دراسية(.
 – 2بكالوريوس طب األسنان فى خمس سنوات )عشرة فصول دراسية(.
 - 3بكالوريوس الصيدلة فى خمس سنوات )عشرة فصول دراسية(.
 – 4بكالوريوس الشرف فى علوم المختبرات الطبية فى اربع سنوات.
 -5بكالوريوس علوم التمريض فى اربع سنوات.
 – 6اإلقتصاد والدراسات المصرفية ) :اقتصاد – دراسات مصرفية( فى أربع سنوات ) ثمانية فصول دراسية (.
 – 7العلوم اإلدارية ) :علوم إدارية – محاسبة وتمويل – التسويق ( فى أربع سنوات ) ثمانية فصول دراسية (.

 - 8بكالوريوس الدراسات اإلسالمية فى أربع سنوات ) ثمانية فصول دراسية (.
العنوان :فداسي الحليماب والية الجزيرة
تلفون0112640839 - 0122144066 – 0124425382 :
الموقع على األنترنتwww.icst.edu.sd :

البريد اإللكترونىigraacollege@gmail.com :

كلية ودمدني للعلوم الطبية والتكنولوجيا  -ودمدني
تمنح الكلية البكالوريوس فى التخصصات التالية :
 – 1الطب والجراحة فى خمس سنوات )عشرة فصول دراسية(.
 – 2التمريض فى أربع سنوات )ثمانية فصول دراسية(.
 – 3علوم المختبرات الطبية فى أربع سنوات )ثمانية فصول دراسية(.
 – 4تقانة المعلومات فى أربع سنوات )ثمانية فصول دراسية(.
 – 5العلوم اإلدارية تمنح بكالوريوس الشرف فى تخصصى )المحاسبة – التسويق(.
 – 6الصيدلة فى خمس سنوات )عشرة فصول دراسية(.
 -7بكالوريوس الشرف فى العلوم اإلدارية تخصص إدارة أعمال بعدد  154ساعة معتمدة.
العنوان :ص ب  155ودمدني
تلفون – 0157905474 – 0912959939 :فاكس0157905474 :
البريد اإللكترونىMSTRE141@yahoo.com :

كلية شرق السودان للعلوم الطبية والتكنولوجيا -
بورتسودان
تمنح الكلية البكالوريوس فى التخصصات التالية :
 – 2طب وجراحة األسنان فى خمس سنوات.

 – 1الطب والجراحة فى ست سنوات.
 -3علوم المختبرات الطبية فى أربع سنوات.
العنوان :بورتسودان – السوق – شارع المستشفى
تلفون0129922211 - 0123118201 – 0912318201 :
البريد اإللكترونىaleykh@yahoo.com :
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كلية بحري األھلية – الخرطوم بحرى
تمنح الكلية البكالوريوس فى التخصصات التالية :
 – 1الھندسة اإللكترونية )االتصاالت–الحاسوب–االلكترونيات الصناعية( فى عشرة فصول دراسية.
 – 2ھندسة العمارة فى عشرة فصول دراسية.
 – 3الھندسة الكھربائية.
 – 4الشرف فى الھندسة المدنية بعدد  196ساعة معتمدة.
 – 4تقنية المعلومات فى ثمانية فصول دراسية.
 – 5العل22وم االداري22ة تم22نح البك22الوريوس ف22ى ثماني22ة فص22ول دراس22ية ف22ى ) :إدارة األعم22ال – المحاس22بة –
التسويق ( .
 – 6التصميم الداخلى فى ثمانية فصول دراسية.
 – 7اللغة اإلنجليزية فى ثمانية فصول دراسية.
 – 8اللغة الصينية فى ثمانية فصول دراسية.
 – 9االقتصاد فى ثمانية فصول دراسية.
 – 10اللغة العربية فى ثمانية فصول دراسية بعدد  198ساعة معتمدة.
 - 11بكالوريوس الشرف فى القانون بعدد  162ساعة معتمدة.
العنوان :كافورى مربع  1تلفون0123355588 – 0123355577 – 0123355566 :
الموقع اإللكترونىwww.bahricollege.edu.sd :
البريد اإللكترونىregistration-office@bahricollege.edu.sd :
bahricollegerge@gmail.com

معھد الخرطوم الدولى للغة العربية  -الخرطوم
تاسس معھد الخرطوم ال2دولي للغ2ة العربي2ة ف2ى ع2ام 1974م بموج2ب إتفاقي2ة ابرم2ت ب2ين المنظم2ة العربي2ة
للتربي22ة والثقاف22ة والعل22وم )التابع 2ة لجامع22ة ال22دول العربي22ة (وحكوم22ة جمھوري22ة الس22ودان ممثل22ة ف22ى وزارة
التربية والتعليم .يمنح المعھد التخصصات التالية-:
أ -بكالوريوس تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بھا فى أربع سنوات )ثمانية فصول دراسية(.
ب -البكالوريوس العام فى اللغة العربية للناطقين بغيرھا.

العنوان :الخرطوم  11111ص ب  - 13257السودان
تلفون 0120666302 – 0120666301 :فاكس0155299255 – 0155299155 :
الموقع على األنترنتwww.alecsolugha.sd :
البريد اإللكترونىalecsolugha@yahoo.com :
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كلية النور للعلوم والتكنولوجيا  -ودمدنى
تمنح الكلية التخصصات التالية:
 – 1بكالوريوس ھندسة النظم اإللكترونية فى عشرة فصول دراسة.
 – 2بكالوريوس الشرف فى الھندسة الطبية الحيوية بعدد  186ساعة معتمدة فى عشرة فصول دراسية.
 – 2بكالوريوس العلوم اإلدارية فى ثمانية فصول دراسية.
 - 3بكالوريوس العلوم اإلقتصادية فى ثمانية فصول دراسية.
 – 4بكالوريوس اللغة اإلنجليزية فى ثمانية فصول دراسية.
 – 5بكالوريوس الشرف فى تقانة المعلومات فى ثمانية فصول دراسية.
العنوان :ودمدنى – شارع بركات غرب السوق المركزى
تلفون0912604379 - 0118840336 – 0903390111 :
الموقع اإللكترونىwww.alnour.edu.sd :
البريد اإللكترونىAlnour2013@outlook.sa :

كلية دلتا العلوم والتكنولوجيا – أم درمان
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية-:
أ – بكالوريوس الطب فى خمس سنوات.
ب – بكالوريوس الشرف فى علوم المختبرات الطبية فى أربع سنوات.
ج – بكالوريوس علوم التمريض فى أربع سنوات.
د  -الدراسات اإلسالمية فى أربع سنوات.
ه  -العلوم اإلدارية فى أربع سنوات.
و  -تقنية المعلومات فى أربع سنوات.
ز – بكالوريوس الشرف فى الشريعة والقانون فى اربع سنوات.
ح – بكالوريوس اآلداب فى اللغة العربية للناطقين بغيرھا فى أربع سنوات.
العنوان  :أمدرمان  :بانت غرب – جنوب جامعة ام درمان األھلية.
ت0124351815 – 0126595800 – 0119280606 :
الموقع على األنترنتdelta.edu.sd :
البريد اإللكترونىDeltanc@hotmail.com :

كلية الوسيلة للعلوم والتكنولوجيا – الخرطوم
تمنح الكلية درجة البكالوريوس العام فى أربع سنوات فى التخصصات التالية-:
 -2الفندقة والسياحة.
 -1السكرتارية التنفيذية.
 -3اإلعالم ) العالقات العامة واإلعالن – اإلذاعة والتلفاز – الصحافة والنشر (.
 - 4اللغة اإلنجليزية.
 -5العلوم اإلدارية ) المحاسبة والتمويل – البنوك والتمويل – إدارة األعمال ) عام – تسويق((.
 -6بكالوريوس تقانة المعلومات.

العنوان -:الخرطوم ) - (2جنوب حديقة أوزون
الموقع على األنترنتwww.ecst.edu.sd :
البريد اإللكترونيdean@ecst.edu.sd - info@ecst.edu.sd :
تلفون - +249154887442 + 249154887443 :فاكس+249154887499 :
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كلية الحكمة للعلوم والتكنولوجيا – الخرطوم
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية-:
 -1بكالوريوس العلوم شرف فى الھندسة المدنية فى عشرة فصول دراسية.
 -2بكالوريوس العلوم شرف فى ھندسة العماره فى عشرة فصول دراسية.
 -3بك22الوريوس ش22رف الھندس22ة الكھربايئ22ة واإللكتروني22ات ف22ى عش22رة فص22ول دراس22ية ف22ى ) ھندس22ة
الكترونيات واالتصاالت – الھندسة الكھربائية )قدرة – تحكم (
 -4نظم المعلومات اإلداري2ة والمحاس2بية ف2ى ثماني2ة فص2ول دراس2ية ف2ى ) -:نظ2م المعلوم2ات اإلداري2ة –
نظم المعلومات المحاسبية(.
العنوان -:الطائف تقاطع شارع الشرقى مع شارع السواحلى تلفون0115548775 :
الموقع على األنترنتwww.hikma.edu..sd :
البريد اإللكترونيinfo@hikma.edu.sd :

كلية المنارة الجامعية – الخرطوم
تمنح الكلية الدرجات العلمية اآلتية فى عشرة فصول دراسية -:
 - 1بكالوريوس شرف الھندسة الكھربائية ) تحكم – قدرة (.
 - 2بكالوريوس شرف الھندسة الميكانيكية )قدرة – تصنيع (.
كما تمنح الكلية الدرجات العلمية اآلتية فى ثمانية فصول دراسية -:
 – 1بكالوريوس شرف إدارة األعمال - 2 .بكالوريوس شرف المحاسبة والتمويل.
 - 3بكالوريوس تقانة المعلومات.
العنوان -:الخرطوم – شارع مدنى – سوبا جوار مجموعة مصانع ليدر تكنولوجى
تلفون0116699444 - 0116699333 :
الموقع على األنترنتwww.almanara.edu.sd.com :
البريد اإللكترونيalmanara.uc@gmail.com :
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كلية النھضة – الخرطوم
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى خمس سنوات )عشرة فصول دراسية( فى التخصصات التالية-:
 - 2بكالوريوس طب األسنان – 3 .بكالوريوس الصيدلة.
 – 1بكالوريوس الطب البشرى.
تمنح الكلية درجة البكالوريوس العام فى أربع سنوت )ثمانية فصول دراسية ( فى التخصصات التالية-:
 – 4بكالوريوس المختبرات الطبية.
 – 5البك22الوريوس مرتب22ة الش22رف ف22ى خم22س س22نوات ف22ى عل22وم التم22ريض ف22ى اح22د التخصص22ات التالي22ة ) التولي22د
وتمريض امراض النساء – العناية الحثيثة – تمريض صحة المجتمع – تمريض الصحة العقلية (.
 – 6بكالوريوس الھندسة الطبية الحيوية بعدد  186ساعة معتمدة.
 – 7بكالوريوس الشرف فى ھندسة التحكم بعدد  193ساعة معتمدة.
 – 8بكالوريوس الشرف فى ھندسة االتصاالت بعدد  198ساعة معتمدة.
 - 9بكالوريوس الشرف فى ھندسة الحاسوب بعدد  198ساعة معتمدة.
 – 10بكالوريوس الشرف فى تقانة المعلومات فى تخصصى ) إدارة الشبكات – تطوير الويب (.
 - 11تمنح بكالوريوس فى أربع سنوات )ثمانية فصول دراسية( فى العلوم اإلدارية ف2ى التخصص2ات اآلتي2ة) :إدارة
األعمال – التسويق – المحاسبة – البنوك والتمويل(
 – 12تمنح البكالوريوس العام فى أربع سنوات ) ثمانية فصول دراسية ( فى اللغات فى التخصصات اآلتية-:
أ  -بكالوريوس اللغة الفرنسية.
العنوان :الخرطوم – إمتداد الدرجة الثالثة – غرب تقاطع شارع كنار مع الصحافة شرق
تلفون0123700224 – 0912313205 :
الموقع اإللكترونىnahda.edu.sd :
البريد اإللكترونى اإللكترونىinfo@nahda.edu.sd :

كلية كامبردج العالمية )السودان( – الخرطوم بحرى
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف فى خمس سنوات )عشرة فصول دراسية( فى التخصصات التالية-:

 – 2الھندسة الكھربائية ) قدرة وتحكم – إتصاالت (
 – 1الھندسة المدنية
الكلية درجة البكالوريوس أربع سنوات )ثمانية فصول دراسية( فى التخصصات التالية:
 -1تقنية المعلومات – 2 .إدارة األعمال – 3 .المحاسبة – 4.اللغة اإلنجليزية وآدابھا
العنوان :الخرطوم بحرى كافورى مربع ) (1شارع اإلنقاذ شرق ويتا للغالل
تلفون0917115595 – 0960892222 :
الموقع اإللكترونىhttp://www.cic.edu.sd :
البريد اإللكترونى اإللكترونىinfo@cic.edu.sd :
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كلية الصفوة للعلوم والتقانة  -بحرى
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية -:
 – 1بكالوريوس الطب والجراحة.
 – 2بكالوريوس الشرف فى علوم المختبرات الطببية بعدد  172ساعة معتمدة.
 – 2بكالوريوس التمريض بعدد  159ساعة معتمدة.
 – 3بكالوريوس ھندسة االتصاالت فى خمس سنوات.
 – 4بكالوريوس الشرف فى إدارة األعمال فى أربع سنوات.
 – 5بكالوريوس الشرف فى الجمارك فى أربع سنوات.
 – 6بكالوريوس الشرف فى تقنية المعلومات فى أربع سنوات.
 – 7بكالوريوس الشرف فى إدارة المنظمات الدولية والدبلوماسية فى اربع سنوات.
العنوان :بحرى – كافورى مربع ) (1شارع اإلنقاذ غرب فندق سندباد سيتى.
تلفون0120610716 - 0120610715 – 0120610714 :
الموقع اإللكترونىwww.alsafwaacollege.edu.sd :
البريد اإللكترونىalsafwaa@outlock.com :

كلية السالمة للعلوم والتكنولوجيا – الخرطوم بحرى
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية -:
 – 1بكالوريوس الھندسة الكھربائية )تحكم – طاقة(.
 – 2بكالوريوس الھندسة الميكانيكية )انتاج – قدرة(.
 – 3بكالوريوس ھندسة العمارة – 4 .بكالوريوس تقانة المعلومات.
 – 5بكالوريوس الشرف فى الھندسة المدنية بعدد  184ساعة معتمدة.
 – 6بكالوريوس الشرف فى القانون فى خمس سنوات – 7 .بكالوريوس العلوم اإلدارية.
العنوان :بحرى – شارع الشھيد محمد ھاشم مطر شرق محطة السكة حديد جوار طلمبة النحلة
تلفون0999921111 - 0990090070 - 0185333339 :
الموقع اإللكترونىwww.acst.edu.sd :
البريد اإللكترونىacademic@acst.edu.sd:

كلية الريادة لعلوم إدارة األعمال والتكنولوجيا  -الخرطوم
تمنح الكلية درجة بكاريوس الشرف فى ثمانية فصول دراسية التخصصات التالية -:
 – 1تقنية المعلومات )تقنية معلومات – إدارة الشبكات(.
 – 2نظم المعلومات )نظم المعلومات  -نظم معلومات االعمال(
 – 3العلوم اإلقتصادية فى التخصصات التالية-:
ب  -البنوك والتمويل.
أ – اإلقتصاد
 – 4علوم إدارة األعمال فى التخصصات التالية-:
أ – نظم المعلومات اإلدارية ب – التسويق  -ج ريادة األعمال د – المحاسبة
 – 5علوم الحاسوب )ھندسة البرمجيات – الذكاء اإلصطناعى(.
العنوان :الخرطوم حى الحرية مربع ) (9غرب كبرى الحرية
تلفون0155670531 – 0155670030 – 0155670537 :
الموقع اإللكترونىwww.alriyadahcollege.edu.sd :
البريد اإللكترونىinfo@ alriyadahcollege.edu.sd:
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كلية األفق للعلوم والتكنولوجيا  -الخرطوم
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية -:
 – 1بكالوريوس الطب.
 - 2بكالوريوس علوم المختبرات الطبية بعدد  173ساعة معتمدة.
 – 3بكالوريوس علوم التمريض بعدد  160ساعة معتمدة.
 – 4بكالوريوس العالج الطبيعى بعدد  148ساعة معتمدة.
 – 5بكالوريوس تقنية المعلومات.
 – 6بكالوريوس العلوم اإلدارية فى التخصصات التالية-:
أ – إدارة المستشفيات .ب – إدارة المنشآت الصناعية.
د – المحاسبة والھندسة المالية.
ج – إدارة الفنادق.
 – 7بكالوريوس اإلقتصاد والعلوم المالية فى التخصصات التالية-:
ب  -البنوك والمؤسسات المالية.
أ -اإلقتصاد
 – 8بكالوريوس اللغة اإلنجليزية وآدابھا.
العنوان :الخرطوم – العشرة – مربع 10
تلفون0930025024 :
الموقع اإللكترونىwww.alofoug.edu.sd :
البريد اإللكترونىalofoug@alafoug.edu.sd:

األكاديمية القومية للعلوم الجمركية والتكنولوجيا  -الخرطوم
تمنح األكاديمية درجة البكالوريوس فى أربع سنوات فى التخصصات التالية -:
 – 1بكالوريوس العلوم الجمركية.
 – 2بكالوريوس الشرف فى اإلقتصاد والتجارة الدولية بعدد  170ساعة معتمدة.
 – 3بكالوريوس الشرف فى تقنية المعلومات بعدد  169ساعة معتمدة.
 – 4بكالوريوس الشرف فى العلوم االدارية فى تخصصى
ب – إدارة األعمال بعدد  165ساعة معتمدة.
أ – المحاسبة بعدد  152ساعة معتمدة.
العنوان:الخرطوم – العمارات ش  – 11جوار النادي القبطى وقبالة دار العاملين ببنك السودان المركزى
تلفون249993377775 – 249183471256 – 249183566938 – 249183477882 :
الموقع اإللكترونيwww.nacst.edu.sd :
البريد اإللكترونيnacst0@gmail.com – info@nacst.edu.sd :

كلية الخرطوم للطيران والتكنولوجيا  -الخرطوم
تمنح الكلية درجة البكاريوس العام فى العلوم اإلدارية فى التخصصات التالية-:
أ – إدارة األعمال ب – إدارة الطيران ج – إدارة الفندقة والسياحة

العنوان :الخرطوم )اركويت( شارع عبيد ختم تلفون  :ـ 83229181ـ
الموقع على االنترنت www.kaat-sd.com :
البريد اإللكترونىkhtaviation@hotmail .com :
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كلية مكة التقنية لطب العيون – أم درمان
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية -:
 -1علوم البصريات فى عشرة فصول دراسية  – 2مساعد طب العيون فى ثمانية فصول دراسية
 – 3تقانى العيون فى ثمانية فصول دراسية.
العنوان :أم درمان المالزمين شارع النيل
تلفون0187462992-0187555045-0187455041 :

فاكس 0187555045 :

الموقع على االنترنت www.makkacollege.edu.sd :

البريد اإللكترونيinfo@ makkacollege.net :

كلية صافات للعلوم والتقانة  -الخرطوم
أ – بكالوريوس الشرف فى ھندسة ميكانيكا الطيران بعدد  184ساعة معتمدة.
ب – بكالوريوس العلوم شرف فى الھندسة المدنية بعدد  188ساعة معتمدة.
ج  -بكالوريوس الشرف فى ثمانية فصول دراسية فى تقانة المعلومات بعدد  167ساعة معتمدة.
د  -بكالوريوس الشرف فى العلوم اإلدارية بعدد  160ساعة معتمدة فى التخصصات التالية -:
ج – التسويق.
أ – المحاسبة .ب – إدارة األعمال.
العنوان :مطارالخرطوم شارع افريقيا – تلفون+ 249123455938 :فاكس183741509 :
الموقع اإللكترونىwww.safat.edu.sd :
البريد اإللكترونىinfo@safat.edu.sd :

الكلية السودانية للعلوم والتكنولوجيا – ام درمان
تمنح الكلية درجة البكاريوس فى التخصصات التالية -:
 – 1بكالوريوس الشرف ھندسة العماره.
 – 2بكالوريوس الشرف فى تقانة المعلومات.
 – 3البكالوريوس العام فى السكرتارية التفديذية وإدارة المكاتب.
 - 4البكالوريوس الشرف فى العلوم اإلدارية فى التخصصات التالية-:
) إدارة األعمال – التسويق – البنوك والتمويل (
العنوان :أم درمان المالزمين جنوب صينية األزھرى.
تلفون0187556573 - 0187555162 :
الموقع اإللكترونىwww.Qatasud.edu.sd :
البريد اإللكترونىQatarsudanese@gmail.com:
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كلية نبتة  -الخرطوم
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية -:
 – 1بكالوريوس الطب فى خمس سنوات )عشرة فصول دراسية(.
 – 2بكالوريوس طب االسنان فى خمس سنوات )عشرة فصول دراسية(.
 – 3بكالوريوس الصيدلة فى خمس سنوات )عشرة فصول دراسية(.
 – 4بكالوريوس الشرف فى علوم المختبرات الطبية فى أربع سنوات )ثمانية فصول دراسية(.
 – 5بكالوريوس علوم الحاسوب فى اربع سنوات )ثمانية فصول دراسية(.
 – 6بكالوريوس تقانة المعلومات فى اربع سنوات )ثمانية فصول دراسية(.
 – 7بكالوريوس علوم التمريض فى اربع سنوات )ثمانية فصول دراسية(.
 – 8بكالوريوس الشرف فى العلوم اإلدارية بعدد  160ساعة معتمده.
العنوان -1 :الخرطوم – الرياض مربع ) (10تقاطع شارع المشتل مع شارع عبيد ختم.
 - 2الخرطوم بحرى ) كافورى مربع  ( 11شارع القنطرة.
تلفون0183240254 - 0112203333 :
الموقع اإللكترونىwww.napata.net :
البريد اإللكترونىucnapata@gmail.com :

كلية الجزيرة للعلوم الطبية والتكنولوجيا  -مدنى
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية -:
 - 1بكالوريوس الطب والجراحة فى عشرة فصول دراسية.
 – 2بكالوريوس التمريض فى ثمانية فصول دراسية.
 - 3البكالوريوس العام فى العلوم اإلدارية فى ثمانية فصول دراسية.
 – 4بكالوريوس الشرف فى تقانة المعلومات فى ثمانية فصول دراسية.
 – 5بكالوريوس الشرف فى علوم المختبرات الطبية.
 – 6بكالوريوس الصيدلة بعدد  186ساعة معتمدة.
العنوان :ودمدنى شارع بركات مقابل السوق المركزى
تلفون0122403187 - 0122143624 – 0912349947 :
الموقع اإللكترونىwww.facebook.com/gcmstsudan :
البريد اإللكترونىhashimtree@gmail.com:

أكاديمية السودان لعلوم وتكنولوجيا الطيران  -الخرطوم
تمنح درجة بكالوريوس العلوم فى التخصصات التالية-:
ب – بكالوريوس إدارة الطيران.
أ – بكالوريوس إدارة الحركة الجوية.
ج – بكالوريوس الشرف فى تقانة المعلومات.
د – بكالوريوس الشرف فى ھندسة االتصاالت فى خمس سنوات.
ه – بكالوريوس الشرف فى ھندسة نظم الطيران فى خمس سنوات.
العنوان :الخرطوم شارع إفريقيا )مدخل مطار الخرطوم( ت0912622692 - 0918110848 – 0123499413 :
الموقع اإللكترونىwww.sudafast.edu.sd :
البريد اإللكترونىndimsa@gmail.com :
numanabdulnur@yahoo.com
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كلية الفجر للعلوم والتكنولوجيا  -الخرطوم
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية -:
 - 2بكالوريوس طب االسنان.
 – 1بكالوريوس الطب البشرى.
 – 4بكالوريوس علوم التمريض.
 -3البكالوريوس الصيدلة.
 - 5بكالوريوس المختبرات الطبية.
 – 6بكالوريوس العالج الطبيعي بعدد  155ساعة معتمدة.
 – 7بكالريو الشرف فى العلوم اإلدارية فى تخصصى ) المحاسبة – ادارة االعمال(.
 – 8بكالوريوس العلوم )شرف( فى تقانة المعلومات.
العنوان :الخرطوم  -شرق تقاطع الستين مع شارع مدنى
تلفون0113299986 – 0900599986 :
البريد اإللكترونى Fajrcollege@gmail.com :

كلية فكتوريا للعلوم والتكنولوجيا  -الخرطوم
تمنح الكلية درجة البكاريوس فى العلوم اإلدارية فى التخصصات التالية -:
) إدارة الموارد البشرية  -المحاسبة التنفيذية  -محاسبة المشاريع (
العنوان :الخرطوم ) (3شرق نادى االسرة وكافورى مربع ) (4ش2رق بح2رى الحراري2ة وج2وار جامع2ة ال2زعيم
االزھرى.
تلفون 0915552197 - 0912193963 – 0123291111 – 0912327066 :
الموقع اإللكترونىhttp://sudan.accounatnts.institute :
البريد اإللكترونىMEA Director@Accounatnts.institute

كلية الحياة  -الخرطوم
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية -:
 – 1بكالوريوس الطب البشرى فى خمس سنوات )عشرة فصول دراسية(.
 - 2بكالوريوس التمريض فى اربع سنوات )ثمانية فصول دراسية(.
 -3بكالوريوس ھندسة االتصاالت فى خمس سنوات )عشرة فصول دراسية(.
 – 4بكالوريوس تقانة المعلوم2ات ) إدارة وتص2ميم الش2بكات – حوس2بة األعم2ال ( ف2ى ارب2ع س2نوات )ثماني2ة
فصول دراسية(.
 – 6بكالوريوس الصيدلة.
 – 5بكالوريوس طب االسنان.
 – 7بكالوريوس الشرف فى علوم المختبرات الطبية.
 – 8بكالوريوس الھندسة الطبية.
 – 9بكالوريوس الھندسة الكھربائية )انظمة القدرة(.
العنوان :الرياض شارع المشتل – شمال السفارة الليبية
تلفون 2221 - 0123232601 – 0123232602 – 0155118602 :
الموقع اإللكترونىwww.hayatt.edu.sd :
البريد اإللكترونى registrar@hayatt.edu.sd
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كلية انترناشونال للعلوم والتكنولوجيا  -الخرطوم
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية -:
أ – البكالوريوس التقانى فى ھندسة الكھرباء وااللكترونيات.
ب – بكالوريوس الشرف فى العلوم اإلدارية فى التخصصات ) إدارة االعمال – المحاسبة – ادارة الطيران (.
ج  -البكالوريوس التقانى فى ھندسة صيانة الطائرات.
العنوان :الخرطوم – العمارات  -ش 53
تلفون0990000712 – 0990000704 :
الموقع اإللكترونىwww.internationalcollege.edu.sd :
البريد اإللكترونىinfo@internationalcollege.edu.sd:

كلية القضارف للعلوم والتكنولوجيا  -القضارف
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية -:
أ – االقتصاد والعلوم االدارية.
ب – رياض االطفال والتربية الخاصة.
العنوان  :القضارف تلفون 0900340044 - 0125911111 :
البريد اإللكترونى gdcs2015@gmail.com :

كلية المعرفة للعلوم والتكنولوجيا  -الخرطوم
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية -:
ب – التامين اآلكشورى.
أ – المحاسبة والمراجعة اإللكترونية.
د – إدارة االعمال.
ج – االقتصاد.
العنوان :الخرطوم  -الرياض – المشتل – شارع عبيد ختم
تلفون0912353691 :
الموقع اإللكترونىhttp://www.almarefa.edu.sd :
البريد اإللكترونى drmfarah45@yahoo.com :

كلية الصفا  -الخرطوم
تمنح الكلية درجة البكاريوس فى التخصصات التالية -:
ب – طب األسنان فى خمس سنوات.
أ – الطب والجراحة فى خمس سنوات.
ج – الصيدلة فى خمس سنوات .د – العالج الطبيعى فى أربع سنوات.
العنوان :الخرطوم  2غرب حديقة اوزون
تلفون00249154934154 – 00249155149444 :
الموقع اإللكترونىwww.assafa.edu.sd :
البريد اإللكترونى dean@assafa.edu.sd - info@assafa.edu.sd :
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كلية رويال للعلوم والتكنولوجيا  -الخرطوم
تمنح الكلية التخصصات التالية -:
أ – بكالوريوس العلوم )شرف( فى ھندسة البرمجيات .ب – بكالوريوس العلوم )شرف( فى نظم المعلومات.
ج – بكالوريوس العلوم )شرف( فى تقانة المعلومات.
د – بكالوريوس الشرف فى العلوم اإلدارية ف2ى تخصص2ات ) المحاس2بة والتموي2ل بع2دد  155س2اعة معتم2دة ،
إدارة األعمال بعدد  152ساعة معتمدة (.
ه  -بكالوريوس الشرف فى تطبيقات اإلحصاء فى األعمال بعدد  165ساعة معتمدة .
العنوان :الخرطوم – الرياض شمال تقاطع شارع المشتل مع شارع الصفا
تلفون0900000707 - 0115333302 – 0115333301 :
الموقع اإللكترونىwww.rcstsd.com :
البريد اإللكترونى info@ rcstsd.com :

كلية المقرن للعلوم والتكنولوجيا  -الخرطوم
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية -:
أ – بكالوريوس الشرف فى تقانة المعلومات .ب – بكالوريوس الشرف فى نظم المعلومات اإلدارية.
ج – بكالوريوس الشرف فى نظم المعلومات المحاسبية .د  -بكالوريوس الشرف فى نظم المعلومات المصرفية.

ه  -بكالوريوس الشرف فى العلوم اإلدارية )ادارة االعمال – المحاسبة(.
العنوان :الخرطوم – الرياض شارع الجزار – جنوب شارع مستشفى مكة
تلفون0121442404 - 0126990061 – 0964765766 :
البريد اإللكترونى almogran.edu.sd@gmail.com :

كلية شمال كردفان  -األبيض
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية -:
أ – بكالوريوس الطب والجراحة.
ب – بكالوريوس العلوم اإلدارية ) إدارة األعمال – التسويق – المحاسبة(.
ج – بكالوريوس اللغة اإلنجليزية وآدابھا.
د – بكالوريوس علوم التمريض بعدد  156ساعة معتمدة.
ه – بكالوريوس تقانة المعلومات بعدد  160ساعة معتمدة.
العنوان :شمال كردفان – االبيض حى الدوحة جوار مسجد الشيخ البرعى.
تلفون – 00249123884561 – 00249157796301 :فاكس00249611828213 :
البريد اإللكترونى nkcollege@hotmail.com :
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كلية العال للعلوم والتكنولوجيا  -الخرطوم
تمنح الكلية درجة البكاريوس فى التخصصات التالية -:
أ – بكالوريوس الشرف فى العلوم اإلدارية فى تخصصى )المحاسبة – ادارة االعمال(
ب – بكالوريوس الشرف فى االقتصاد فى تخصصى ) اإلقتصاد – البنوك والتمويل(.
ج  -بكالوريوس الشرف فى تقانة المعلومات.
العنوان :الخرطو  3جنوب حديقة القرشى
تلفون249111999505 – 249183576287 – 249183576286 :
الموقع اإللكترونى www.aloula.edu.sd :
البريد اإللكترونى aloulacollege@gmail.com :

كلية دار العلوم والتكنولوجيا  -الخرطوم
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية -:
أ – بكالوريوس الطب والجراحة.
ب – بكالوريوس الشرف فى علوم المختبرات الطبية.
ج – بكالوريوس الشرف فى العلوم اإلدارية )ادارة االعمال – التسويق – المحاسبة(.
د – بكالوريوس إدارة المكاتب.
ه  -بكالوريوس الشرف فى تقانة المعلومات.
و – بكالوريوس الشرف فى االقتصاد والدراسات المصرفية فى تخصصى ) االقتصاد – الدراسات المصرفية(.
بكالوريوس الشرف فى القانون.

العنوان :الخرطوم  -الالماب جنوب غرب مستشفى بست كير
تلفون0905711120 - 0999338898 – 0123654535 :
الموقع اإللكترونى www.DarElOloum.Edu.Sd :

كلية امبريال  -الخرطوم
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية -:
ب -بكالوريوس طب وجراحة األسنان فى خمس سنوات
أ – بكالوريوس الطب والجراحة فى خمس سنوات.
بعدد  195ساعة معتمدة
د  -بكالوريوس شرف علوم المختبرات الطبية فى خمس
ج – بكالوريوس الصيدلة فى خمس سنوات.
سنوات.
ه – بكالوريوس الشرف فى علوم التمريض فى خمس سنوات فى تخصصى ) العناية الحرجة – القبالة ( بعدد 195
ساعة معتمدة.
و – بكالوريوس الشرف فى العلوم اإلدارية فى اربع سنوات فى تخصصى ) إدارة األعمال – المحاسبة ( بعدد 160
ساعة معتمدة.
ز – بكالوريوس الشرف فى القانون فى اربع سنوات بعدد  167ساعة معتمدة.
العنوان :الخرطوم – الرياض مربع  21جنوب غرب مستشفى مكة
الموقع اإللكترونى www.imperial.edu.sd :
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كلية المدائن للعلوم الطبية والتكنولوجيا  -الخرطوم
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية -:
أ – بكالوريوس الطب والجراحة .ب – بكالوريوس طب وجراحة األسنان.
د – بكالوريوس الصيدلة.
ج – بكالوريوس المختبرات الطبية.
ه – بكالوريوس الشرف فى تقانة المعلومات .و – بكالوريوس الھندسة الكھربائية واإللكترونية.
ح – بكالوريوس ھندسة العماره.
ز – بكالوريوس الھندسة المدنية.
ط – بكالوريوس الشرف فى العلوم اإلدارية فى تخصصى ) محاسبة – إدارة األعمال(.
ي – بكالوريوس الشرف فى اإلقتصاد والدراسات المصرفية فى تخصص إقتصاديات المصارف والمؤسسات المالية.
العنوان :الخرطوم – الرياض شارع المشتل مربع )(11
تلفون0900007275 - 0900007274 – 0900007273 – 0183237924 :
الموقع اإللكترونى www.acmst.sd :
البريد اإللكترونىgobolacmst@gmail.com :

كلية النبالء للعلوم والتكنولوجيا  -الخرطوم
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية -:
 – 1بكالوريوس الشريعة والقانون – 2 .بكالوريوس تقانة المعلومات.
 – 3بكالوريوس الشرف فى العلوم اإلدارية فى التخصصات اآلتية -:
) إدارة األعمال – المحاسبة – التسويق – التمويل والبنوك – إدارة المستشفيات(.
العنوان :الجريف غرب الحارة الثانية ت40006 :
الموقع اإللكترونى www.noblescollege.edu.sd :

الكلية العالمية للعلوم والتكنولوجيا  -الخرطوم
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف فى ثمانية فصول دراسية فى التخصصات التالية -:
 – 1بكالوريوس اللغة اإلنجليزية.
 – 2بكالوريوس تقانة المعلومات.
 – 3بكالوريوس الشرف فى اإلعالم فى التخصصات التالية ) العالقات العامة واإلعالن  ،اإلذاعة
والتلفزيون  ،الصحافة والنشر (.
 – 4بكالوريوس العلوم اإلدارية فى التخصصات اآلتية -:
) إدارة األعمال – المحاسبة – التسويق – إدارة الموارد البشرية – البنوك والتمويل(.
العنوان :الخرطوم جنوب حديقة القرشى
تلفون0995778777 – 0128777771 -0910877777 :
الموقع اإللكترونى www.tiu.edu.sd :
البريد اإللكترونىinfo@tiu.edu.sd :
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كلية الفارابي للعلوم والتقانة  -الخرطوم
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف فى التخصصات التالية -:
 – 1الطب والجراحة .
 – 2التمريض .
 – 3بكالوريوس الھندسة الكھربائية فى تخصصات ) القدرة – التحكم – اإلتصاالت (.
 – 4بكالوريوس ھندسة المعمار – 3 .بكالوريوس تقانة المعلومات.
 – 5بكالوريوس الشرف العلوم اإلدارية بعدد  162ساعة معتمدة فى التخصصات التالية ) المحاسبة –
إدارة األعمال – التسويق (.
 – 6بكالوريوس المختبرات الطبية.
العنوان :الخرطوم – شارع عبيد ختم جنوب تقاطع القسم الشرقي
تلفون183249573 – 183249563 :
الموقع اإللكترونى www.alfarrabi.com :
البريد اإللكترونىinfo@alfarrabi.com :

كلية المدينة للعلوم والتكنولوجيا  -الخرطوم
تمنح الكلية درجة بكالوريوس العلوم )شرف( فى التخصصات التالية -:
 – 1بكالوريوس الھندسة الكھربائية واإللكترونية – 2 .بكالوريوس الھندسة المدنية.
 – 3بكالوريوس ھندسة العماره.
 – 4بكالوريوس العلوم اإلدارية فى تخصصات ) المحاسبة والتمويل – التسويق – إدارة األعمال(.
العنوان 471 :شارع مامون بحيرى )العمارات شارع  (63غرب مول عفراء وشرق شقق النصر السكنية

تلفون+249154870765 :
الموقع اإللكترونى www.bannaga.edu.sd :

كلية طيبة للعلوم والتكنولوجيا  -الخرطوم
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف فى التخصصات التالية -:
ب – تقانة المعلومات.
أ – الھندسة الطبية
ج – العلوم اإلدارية فى تخصصات ) المحاسبة – إدارة األعمال – البنوك والتمويل – التسويق(.
العنوان :الخرطوم أركويت شارع عبيد ختم شمال تقاطع البالبل مربع 68
تلفون0123024951 - 0123026193 :

الموقع اإللكترونى https://taibahcollege.com :
البريد اإللكترونىinfo@taibahcollege.com :
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كلية الحصاحيصا للعلوم الطبية والتكنولوجيا  -الحصاحيصا
أ -بكالوريوس الطب.
ب – بكالوريوس الشرف فى علوم المختبرات الطبية.
ج – بكالوريوس علوم التمريض
د – بكالوريوس الشرف فى العلوم اإلدارية فى تخصصات ) المحاسبة – إدارة األعمال – التسويق (.
العنون :والية الجزيرة – الحصاحيصا
تلفون0910057858 – 0123860101 – 0128597758 :
الموقع اإللكترونى www.hcmst.edu.sd :

كلية الرياض العالمية  -الخرطوم
أ -بكالوريوس الطب والجراحة
ب – بكالوريوس الشرف فى علوم المختبرات الطبية.
ج – بكالوريوس علوم التمريض
د – بكالوريوس طب األسنان.
ه – بكالوريوس الصيدلة.
العنوان :الخرطوم  -الجريف غرب مربع ) (82شارع الستين مع تقاطع شارع عبد Sالطيب جنوب
مستشفى جرش
تلفون0962246186 – 0918107744 :
البريد اإللكترونىriyadhcollegeint@gmail :

كلية غبيش للعلوم والتكنولوجيا  -غبيش
تمنح درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية-:
أ -بكالوريوس الشرف فى اإلقتصاد.
ب – بكالوريوس الشرف فى العلوم اإلدارية فى تخصصى ) المحاسبة – إدارة األعمال (
ج – بكالوريوس الشرف فى تقانة المعلومات بعدد  174ساعة معتمدة.
د -بكالوريوس الشرف فى القانون بعدد  161ساعة معتمدة.
العنوان :غبيش – والية غرب كردفان
تلفون 0923233835 – 0915993949 :
الموقع اإللكترونىwww.gcst.edu.sd :
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البريد اإللكترونىGhibaishcst2017@gmail.com :

كلية خور طقت  -األبيض
تمنح درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية-:
أ -بكالوريوس الشرف فى تقانة المعلومات.
ب – بكالوريوس الشرف فى العلوم اإلدارية فى تخصصى ) المحاسبة – إدارة األعمال (
ج – بكالوريوس القانون.
العنوان :االبيض – والية شمال كردفان
تلفون0912148277 – 0121194394 :

كلية زمزم  -الخرطوم
تمنح درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية-:
أ -بكالوريوس الطب.
ب – بكالوريوس الصيدلة.
ج – بكالوريوس الشرف فى المختبرات الطبية.
د – بكالوريوس علوم التمريض.
ه – بكالوريوس الشرف فى تقانة المعلومات.
و – بكالوريوس الشرف فى العلوم اإلدارية تخصص إدارة األعمال بعدد  164ساعة معتمدة.
العنوان :الخرطوم – الرياض – مربع ) (10الرمز البريدى  - 11113ص ب 6223
تلفون00249123884496 – 00249999011165 – 00249916606600 :

الموقع اإللكترونى www.zamzam.edu.sd :
البريد اإللكترونىacadaffair@zamzam.edu.sd :

كلية ابن خلدون
تمنح درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية-:
أ – بكالوريوس الطب والجراحة.
ب – علوم المختبرات الطبية بعدد  170ساعة معتمدة.
ج  -بكالوريوس علوم التمريض.
د – بكالوريوس الشرف فى تقانة المعلومات.
ه  -بكالوريوس الشرف فى العلوم اإلدارية فى تخصصات ) إدارة األعمال – المحاسبة – التسويق (.
و – البكالوريوس العام فى أربع سنوات وبكالوريوس درجة الشرف فى خمس سنوات فى اللغة اإلنجليزية.

كلية الشرق األوسط التكنولوجية
تمنح درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية-:
أ – بكالوريوس تقانة المعلومات.
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ب  -بك222الوريوس العل222وم اإلداري222ة ف222ى تخصص222ات ) إدارة األعم222ال – المحاس222بة – التس222ويق – البن222وك
والتمويل (.

كلية جنوب الصحراء  -الفاشر
تمنح درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية-:
أ – بكالوريوس الشرف فى العلوم اإلدارية فى تخصصي ) إدارة األعمال – المحاسبة  -العلوم المصرفية والتمويل
( بعدد  163ساعة معتمدة.
ب – بكالوريوس الشرف فى تقانة المعلومات.
العنوان :والية شمال دارفور – الفاشر غرب – درجة أولى – غرب سباق الخيل
تلفون0123419934 – 0123419932 – 0123419931 – 0123419930 :
الموقع اإللكترونى www.subsaharan.edu.sd :
البريد اإللكترونىaishaihm@yahoo.com – Sgiddol@gmail.com :

كلية دارفور  -نياال
تمنح درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية-:
ا – بكالوريوس الطب فى خمس سنوات.
ب – بكالوريوس طب األسنان بعدد  196ساعة معتمدة فى خمس سنوات.
ج – بكالوريوس الشرف فى المختبرات الطبية بعد اكمال  180ساعة معتمدة فى أربع سنوات.
د – بكالوريوس علوم التمريض بعدد  160ساعة معتمدة فى أربع سنوات.
ه – بكالوريوس الشرف فى العل2وم اإلداري2ة ف2ى تخصص2ات ) إدارة األعم2ال – المحاس2بة  -التس2ويق ( ف2ى
أربع سنوات.
و – بكالوريوس الشرف فى اللغة اإلنجليزية بعدد  163ساعة معتمدة فى أربع سنوات.
العنوان :مدينة نياال حى المطار غرب فندق الضمان
تلفون 0125311956 – 0922346349 :
البريد اإللكترونىdarfuresco@gmail.com :

كلية السيد نورالدائم العجيمي التقانية
تمنح درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية-:
 – 1بكالوريوس القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية فى تخصصى -:
أ – الدراسات اإلسالمية.
ب – القراءات.
العنوان :الوالية الشمالية – محلية مروى – منطقة البرصة
تلفون0122604320 – 0912340299 :
البريد اإللكترونىelugaimicollege@gmail.com :
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كلية عزة للبنات  -الخرطوم
تمنح درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية-:
 – 1بكالوريوس الطب والجراحة.
 – 2بكالوريوس الشرف فى المختبرات الطبية بعدد  187ساعة معتمدة.
 – 3بكالوريوس علوم األشعة والتصوير الطبى بعدد  168ساعة معتمدة .
 – 4بكالوريوس العالج الطبيعى بعدد  162ساعة معتمدة.
 – 5بكالوريوس علوم التمريض يعدد  157ساعة معتمدة.
 – 6بكالوريوس الشرف فى تقانة المعلومات بعدد  160ساعة معتمدة.
 – 7بكالوريوس الدراسات األسرية تخصص التغذية بعدد  171ساعة معتمدة.
 – 8بكالوريوس التربية والعلوم األسرية تخصص التعليم قبل المدرسى بعدد  165ساعة معتمدة.
العنوان :الخرطوم – العمارات شارع )(47
تلفون0908234735 – 0918180546 :
البريد اإللكترونىazzacollege@gmail.com :

كلية القلم للعلوم والتكنولوجيا – أم درمان
تمنح درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية-:
 –1بكالوريوس الطب والجراحة.
 -2بكالوريوس علوم المختبرات الطبية بعدد  170ساعة معتمدة.
 - 3بكالوريوس علوم التمريض بعدد  160ساعة معتمدة.
 –4بكالوريوس الشرف فى الدراسات اإلسالمية بعدد  162ساعة معتمدة.
 - 5بكالوريوس العلوم اإلدارية بعدد  161س2اعة معتم2دة لتخص2ص إدارة األعم2ال و  164س2اعة معتم2دة لتخص2ص
المحاسبة.
 – 6بكالوريوس العلوم شرف فى علوم األغذية والزراعة بعدد  180ساعة معتمدة فى التخصصات التالية-:
ج – علوم المحاصيل
ب – اإلقتصاد الزراعى
أ – علوم الغذاء والتغذية
د – اإلنتاج الحيوانى
العنوان :ام درمان شارع الموردة غرب مستشفى أم درمان
تلفون0909845681 – 0919528185 – 0126386404 – 0912301753 :

كلية شيكان  -األبيض
تمنح درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية-:
 – 1بكالوريوس الطب والجراحة.
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 –2بكالوريوس علوم األشعة التشخيصية بعدد  160ساعة معتمدة.
 –3بكالوريوس الشرف فى علوم التمريض بعدد  188ساعة معتمدة.

كلية البحرين  -الدمازين
تمنح درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية-:
 – 1بكالوريوس الطب بعدد  200ساعة معتمدة.
 – 2بكالوريوس الشرف فى علوم المختبرات الطبية بعدد  170ساعة معتمدة.
 – 3بكالوريوس عام العلوم اإلدارية بعدد  140ساعة معتمدة.
العنوان -:الدمازين حى المستشارين
تلفون0116160033 – 0118118618 :

البريد اإللكترونىalbhraincollege@gmail.com :

كلية السافنا  -نياال
تمنح درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية-:
 – 1بكالوريوس الھندسة الطبية االحيائية بعدد  193ساعة معتمدة.
 – 2بكالوريوس الشرف فى العلوم اإلدارية بعدد  162ساعة معتمدة فى تخصصى المحاسبة وإدارة األعمال.

 – 3بكالوريوس عام فى اللغة اإلنجليزية بعدد  132ساعة معتمدة.
العنوان -:نياال  -حى االمتداد
تلفون0123835390 - 249711837999 – 0126220527 :

الموقع اإللكترونى www.sav.edu.sd :
البريد اإللكترونىsavanah2019@gmail.com :

كلية أم درمان للطيران والتكنولوجيا – أم درمان
تمنح درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية-:
 – 1بكالوريوس العلوم اإلدارية بعدد  140ساعة معتمدة.
 – 2بكالوريوس اإلقتصاد والعلوم المالية بعدد  140ساعة معتمدة.
 - 3بكالوريوس الجمارك والتجارة الدولية بعدد  140ساعة معتمدة.
 - 4بكالوريوس العلميات الجوية بعدد  114ساعة معتمدة.
 - 5بكالوريوس تقانة المعلومات بعدد  140ساعة معتمدة.
العنوان -:ام درمان غرب إستاد المريخ
تلفون+249912330738 +249912921784 :
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كلية األندلس للعلوم الطبية والتكنولوجيا – ودمدنى
تمنح درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية-:
 – 1بكالوريوس الطب البشرى بعدد  233ساعة معتمدة.
 – 2بكالوريوس الشرف فى المختبرات الطبية بعدد  177ساعة معتمدة.
 – 3بكالوريوس التمريض بعدد  161ساعة معتمدة.
 - 4بكالوريوس العلوم االدارية بعدد  160ساعة معتمدة.
العنوان -:والية الجزيرة – ودمدنى – مارنجان – شارع سنار
تلفون0999322661 – 0116352933 – 0912530099 :
البريد اإللكترونىSenarsenar09@gmail.com :

كلية الخوارزمي للعلوم والتكنولوجيا  -بحري
تمنح درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية-:
 - 1بكالوريوس الطب فى خمس سنوات بعدد  226ساعة معتمدة.
 – 2بكالوريوس علوم المختبرات الطبية بعدد  160ساعة معتمدة.
 – 3بكالوريوس الشرف فى تقانة المعلومات بعدد  166ساعة معتمدة.
 – 4بكالوريوس الشرف فى العلوم االدارية ) محاسبة – ادارة اعمال (  160ساعة معتمدة.
العنوان :الخرطوم بحري – الصافية – مربع  8غرب مركز الكلى
تلفونات0111991006 - 0111990070 :
البريد االلكترونىinfo@alkhawarizmy.edu.sd :

كلية يونتي للعلوم الطبية والتكنولوجيا  -نياال
تمنح درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية-:
 - 1بكالوريوس الطب بعدد  203ساعة معتمدة.
 – 2بكالوريوس الشرف فى المختبرات الطبية بعدد  174ساعة معتمدة.
 – 3بكالوريوس علوم التمريض بعدد  159ساعة معتمدة.
 – 4بكالوريوس العلوم االدارية ) محاسبة – ادارة اعمال ( بعدد  160ساعة معتمدة.
العنوان :والية جنوب دارفور – نياال
تلفون0110704040 - 0110704050 :
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أكاديمية القراء  -بحري
تمنح درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية-:
 – 1بكالوريوس الشرف فى القراءات وعلوم القران الكريم بعدد  160ساعة معتمدة.
 – 2بكالوريوس الشرف فى الدعوة بعدد  158ساعة معتمدة.
العنوان :بحرى – شرق النيل – حى النصر مربع 24
تلفون0912841515 – 0918029841 :
البريد االلكترونىalgurra.acd@gmail.com :

كلية الدمازين
تمنح درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية-:
 – 1بكالوريوس الشرف فى العلوم االدارية ) محاسبة – ادارة اعمال ( بعدد  160ساعة معتمدة.
 - 2بكالوريوس الشرف فى تقانة المعلومات بعدد  165ساعة معتمدة.
العنون :الدمازين جوار كبرى سنجة
تلفون0911262056 - 0122013610 – 0905134602 :

كلية الغرب للعلوم والتكنولوجيا  -نياال
تمنح درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية-:
 - 1بكالوريوس الطب بعدد  210ساعة معتمدة.
 – 2بكالوريوس المختبرات الطبية بعدد  160ساعة معتمدة.
 – 3بكالوريوس الشرف فى تقانة المعلومات بعدد  169ساعة معتمدة.
 – 4بكالوريوس العلوم االدارية ) محاسبة – ادارة اعمال ( بعدد  160ساعة معتمدة
العنوان :نياال حى المطار
تلفون0922551571 :

كلية النخبة – ود مدني
 – 1تمنح درجة بكالوريوس الشرف فى العلوم االدارية ) محاسبة – ادارة اعمال ( بعدد  160ساعة
معتمدة.
 – 2بكالوريوس الشرف فى تقانة المعلومات بعدد  165ساعة معتمدة.
العنوان :ود مدني حى األندلس جوار مستشفى القلب
تلفون0967141999 - 0123224490 – 511827999 :
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