أسس وضوابط الترشيح للقبول

8ـ الترشيح والقبول يتم وفقا ً لإلجراءات اآلتية:ـ

( )1يرشح الطالب للقببول بسسسسبات التملبيم المبالء بعبا ًء تلب ترتيب الرسببات السسبجلة فبء سبتسار
التقديم.
( )2تقوم اإلدار بتصحيح األخطاء فء الترشيح للقبول فء الفتر الزسعية التء تحددها اللجعة.
(ُ )3تسثل العسبة السئوية والسفاضلة السملعة لكل كلية أو تخصص الحد األدع للترشيح.

شروط القبول المام
9ـ تكون شروط القبول تلء الوجه اآلتء:ـ
( )1العجاح فء الشهاد الثاعوية أو سا يمادلها.
( )2يكون التقديم بالشهاد الثاعوية الستحصل تليها ف عفس المام.
( )3القبول للبكالريوس يتم بالعسـبة السئوية والتء تحس سبن السبواد اإلجباريبة ُتضباي ليهبا ثب
سواد سن السواد السسهلة للقبول ُتحدد حس الكلية أو التخصص السمعء.
( )4يتم القبول للدبلوسات بالعسبة السئوية والت تحس سن خسس سواد تحددها لجعة القبول وتكون
الشهاد الثاعوية ف عفس تام القبول تلء أن ُيسبسح بالتقبديم للشبهادات السبابقة لبه بمبد تب ن
عتيجة القبول للدور األول .
( )5يحق للطال السعافسة للقبول بمد ستيفاء كل شروط القبول الماسة والخاصة بسسسسبات التملبيم
المالء بشهاد ثاعوية واحد تم الحصول تليها فء تام أكاديسء واحد.

التقديم للدور الثاع
 - 11ضوابط التقديم لقبول الدور الثاع
( )1تسثل العسبة السئوية للقبول ف الدور األول الحد األدع للسعافسة ف الدور الثاع .
( )2الطال الذى رشح ف الدور األول بالسسسسات الحكوسية بكبالريوس ييحبق لبه التقبديم للقببول
ف الدور الثاع .
( )3الطال الذى تم ترشيحه للقبول ف الدور األول بسسسسات التمليم الخاص و األهلء واألجعببء
تليه تقديم ستقالته سن سكان الترشيح قبل التقديم للدور الثاعء.

ضوابط التحويل
 11ـ التحويل ف السعة األول
( )1التحويل ف السعة األول يتم تبر اإلدار وفقا ً للضوابط التالية:ـ
( أ ) ستيفاء عسبة القبول والسفاضلة للكلية أو التخصص السحول اليه.
( ) وجود سقاتد شاسر للكلية أو التخصص السحول ليه.
( ج ) يجوز للجعة ضافة أي شروط أخرى تكون يزسة للتحويل.

( )2التحويل بمد السعة ايول -:
يتم تحويل الطال سن سسسسة لء أخرى بمد السعة األول وفق الضوابط اآلتية-:
( أ ) حضار تفاصيل الدراسة سن السسسسة السحول سعها سوثقة سن التمليم المالء.
( ) أن يكون الطال عاجحا ً ف كل سواد الكلية السحول سعها.
(ج ) ييحق للطال السفصول أكاديسيا ً التحويل ألي سسسسة أخرى.
( د ) أن يكون سسه ً وحاصب ً تلب الحبد األدعب للسعافسبة للكليبة السمعيبة فبء السبعة السمعيبة التب
يرس ف التحويل ليهبا فب طبار القببول المبامأ أو أن يبتم تحويلبه تلب عقبام العفقبة الخاصبة
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سستوفيا ً الحد األدع للقبول تلء عقام العفقة الخاصة فء المام الذي تحصبل فيبه تلبء الشبهاد
الثاعوية.
( هـ ) يجوز للجعة ضافة أي شروط أخرى تكون يزسة إلجراءات التحويل .
( و )تمتسد جراءات التحويل بواسطة اإلدار بسعح رقم الطال الجاسمء .

شروط القبول للبكالريوس

 -)1( -12الشهاد الثاعوية السوداعية ـ القسم األكاديسءأ وفقا ً لتآتء:ـ
(أ) العجاح فء الشهاد الثاعوية القسم األكاديسء.
( ) العجاح فء السواد األربع اإلجبارية وفبء أي ثب سبواد سبن السبواد السسهلبة للقببول للكليبة أو
التخصص السمعء.
(ج) أن تحس العسبة السئوية للقبول لكل كلية أو تخصص حس شروط القبول الخاصة بها.
( -)2الشببهاد الثاعويببة السببوداعية (السسبباق الفعببء) تشببسل( :الصببعاتء -التجبباري  -الزراتببء-
العسوي) وفقا ً لتآتء:ـ
( أ ) العجاح فء الشهاد الثاعوية القسم الفعء.
( ) العـجاح فء السـواد األربـع ايجبارية وفء أي ث سواد سن السواد السسهلة للقببول للكليبة أو
التخصص السمعء
(ج) تحس العسبة السئوية للقبول لكل كلية او تخصص حس شروط القبول الخاصة بها.

( -)3شهاد القرآن الكريم و الدراسات ايس سية وفقا ً لتآتء:ـ

( أ ) العجاح فء شهاد القرآن الكريم و الدراسات ايس سية.
( ) العجاح فء سبع سواد تحس سعها العسبة السئوية للقبول.
( ج ) الحصببول تل ب عسبببة  %51تل ب األقببل فببء كببل سبباد سببن السببواد التببء تحس ب سعهببا العسبببة
السئوية للقبول.
( د ) تحس العسبة السئوية للقبول لكل كلية اوتخصص حس شروط القبول الخاصة بها.

( -)4أسس وضوابط قبول الشهادات المربية السمادلة للشهاد السوداعية:
(أ)
( )
(ج)
(د)
(ه)
(و)

العجاح فء الشهاد الثاعوية المربية السمادلة للشهاد السوداعية.
العجاح فء سبع سواد تحس سعها العسبة السئوية للقبول.
استيفاء الشروط الماسة فء فتر استحان واحد لكبل السبواد السسهلبة للقببول والسبيعبة بالجبدول
رقم ( )1السلحق بهذه ال ئحة .
تتساد عقام الحصة (الكوتة) فء القبول .
تحس العسبة السئوية لبمض الدول المربية سن السمبدل المبام للشبهاد الثاعويبة ويجبوز ضبافة
عتائج بمض اإلختبارات ال زسة التء تجريها تلك الدول .
للجعة الحق فء تاد العقر فء كيفية قبول الشهادات المربية ست رأت ذلك.

( -)5أسس وضوابط قبول الشهادات األجعبية السمادلة للشهاد الثاعوية السوداعية:
( أ ) الجلوس لسبع سواد كحد أدع .
( ) العجاح فء كل سن السواد السبع والتء تحس سعها العسبة السئوية للقبول.
(ج ) استيفاء الشروط الماسة ف فتر استحان واحد لكبل السبواد السسهلبة للقببول والسبيعبة بالجبدول
رقم ( )2السلحق بهذه ال ئحة .
( د ) يتوقي قبول الطال السوداعء فء السسسسة السرشح لها تل عجاحه فء استحبان سبادتء الل بة
المربية والدراسات الديعية.
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(هببـ) يحببق للطالب السببوداعء سببن حسلببة الشببهادات الثاعويببة األجعبيببة سببن خببارج السببودان السعافسببة
للقبول المام وتل العفقة الخاصة بسسسسات التمليم المال الحكوسية واألهلية.
(و) يحق للطال السوداعء سن حسلة الشهادات الثاعوية األجعبية سن داخل السودان السعافسة للقبول
تل العفقة الخاصة فقط بسسسسات التمليم المال الحكوسية واألهلية.
( ز ) يتقبببل الشببهادات الصببادر سببن سببدارس أجعبيببة خاصببة .والشببهاد الت ب تسهببل للقبببول هبب
الصادر سن وزار التربية للدولة السمعية.
( ح ) تتساد عقام الحصة (الكوتة) فء القبول .
( ط ) للجعة الحق فء تاد العقر فء كيفية قبول الشهادات األجعبية ست رأت ذلك.

قبول أبعاء الوييات
 -)1( -13يقبل أبعاء الوييات األقل عسواًأ وفقا ً لألسس اآلتية:ـ
(أ).تخصص عسبة  %51سبن المبدد السخطبط للقببول بالسسسسبات الحكوسيبة التبء تقبع فبء الوييبات
األقل عسواً ألبعاء الويية السمعية.
( ) .يتقل العسبة التعافسية للقبول الويئ تن  %11سن العسببة التعافسبية للقببول المبام للكليبة أو
التخصص السمع .

( -)2شروط القبول فء الوييات األقل عسوا-:

تكون شروط القبول فء الوييات األقل عسواً تل الوجه اآلتء:ـ
(أ) .أن يكون الطال سن الويية وتل السسسسة التأكد سن ذلك.
( ) .أن تكون قاسة الطال وأسرته بالويية.
(ج) .أن يكون الطال قد جلس يستحان الشهاد الثاعوية سن حدى سدارس الويية.
(د) .ان يكون الطال سستوفيا ً لكل الشروط واألسس والضوابط التء تحكم القبول.
(ه) .يتمهد الطال بالمسل بالويية لسد خسس سعوات بمد التخرج.
(و) .ان تكون كل السستعدات السطلوبة سمتسد سن سلطات الويية.

قبول الط

ذوي ايحتياجات الخاصة

 -14يقبل الطالب ذوي االحتياجات الخاصة حسب نسبة المنافسة في القبي ا الميا و ائهيامن ليس ال
الدرا ية بالمؤ سات الحك لية لمست ى البكالري س والدبل .

قبول الط

ي

العاضجين

 -15شروط القبول:
يجب ان يست ف الطالب الناضج الش وط اآلتية:ـ
( .)1يشتن بإنتاجه الهكي ي وو يمليخ ربي ا نيا،را وو ل ،بية وو ومني تمييياً ئلميياً في وي ليس
المجاالت.
( .)2ون يك ن قد ولض ئش ن ات ردلة وو رب ا كحد و،ن ف لجاا ئمله.
( .)3وال يقل ئم ه ئس رمسة وثالثيس نة ئند التقدي للمؤ سة.
( .)4ان تك ن شنا،ا تقدي المم لستخ جة قبل رمس ن ات لس تاريخ التقدي للقب ا.
( .)5يت الت شيح لس الانة الشؤون الملمية بالمؤ سة.
( .)6يت القب ا ف الكليات النظ ية فقط.

 -16ضوابط القبول:
يت قب لن ئب لجنة يشكلنا المجلس وفق الض ابط اآلتية-:
( .)1لث ا الطالب للجنة المماينة وو اج اء وي التحان وو ارتبار حسب لا ت اه المؤ سة.
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(.)2
(.)3
(.)4
(.)5

يمالل الطالب الناضج لماللة الطالب النظال لس حيث الته غ والحض ر وااللتيا باألئماا
الملمية والميدانية.
يج ز القب ا ف وي لس ن ات الدرا ة حسب لا تق ره المؤ سة.
ال يييد المد ،ئس  % 1لس المد ،المخطط للقب ا الما ف التخصص الممن .
تقد الطلبات للمؤ سات ولس ث ّ ائتما،،ا لس قبل اإل،ارا .

القبول تل العفقة الخاصة
أسس وضوابط القبول تل العفقة الخاصة

 -)1( -11يكون القبول تل العفقة الخاصة وفق الضوابط واألسس اآلتية:
(أ) -تقببل اتببداد ضببافية فبوق المببدد السخطببط للدراسبة تلب عقببام العفقبة الخاصببة شببريطة أن تكببون
السقاتد السخصصة لكل كلية  %51سن المدد السخطط للقبول المام للكلية أو التخصص السمعء .
( ) -ي تقل العسبة السئوية تن  %11كحد أدع سن عسبة القبول المام للكلية أو التخصص السمعء .
(ج) -تحدد كل سسسسة الرسوم الدراسية للقبول تل عقام العفقة الخاصة بكلياتها السختلفة.
(د) -ي يجبببوز يى سسسسبببة تخفبببيض الرسبببوم الدراسبببية للطببب السقببببولين تلببب العفقبببة الخاصبببة
بسسسسات التمليم المالء الحكوسية.
(ه) -ي يجوز يى سسسسة تمليسية حكوسية ان تقدم سعحا ً للط السوداعيين.
( -)2يقبييل الطالييب الس ي ،ان الحاصييل ئلييح شيينا،ا الحهظييه الصييا،را لييس جالميية الق ي ان الك ي ي والمل ي
اال يياللية ئلييح النهقيية الخاصيية بمؤ سييات التملييي المييال الحك لييية واال،لييية بمييد ييدا %51 ،لييس
النهقة الخاصة للكلية الممنية.
ر
( -)3لع ل ائاا لا جاء ف البن  ،وئاله تطبق كافية اللي امح واأل يس والضي ابط المممي ا بنيا في القبي ا
الما ف لنافسة النهقة الخاصة.

قبول أبعاء وازواج الماسلين
بسسسسات التمليم المالء الحكوسية
 )1( -18يقبل ابعاء وازواج الماسلين سجاعا ً ضسن فرص القبول المام ببرعاسج البكالريوس ف السسسسبات
الحكوسية تعد استيفائهم شروط القبول المام.
( )2يجوز قبولهم تل عقام العفقة الخاصة ببرعاسج البكالريوس ذا استوفوا الشروط اآلتية:ـ
( أ ) أن يكون الماسل سباشراً للمسل.
( ) ان يكببون قببد أسضب تبباسين فببء الخدسببة تلب األقببل أو تاسبا ً كبباس ً بمببد تبباد التميببين فب ذات
السسسسة الت كان يمسل بها.
(ج ) دون ايخ ب ل باحكببام الفقببر ( ) يجببوز قبببول ابعبباء المبباسلين الببذين لببم يسببتوفوا شببرط الفتببر
الزسعية تل العفقة الخاصة بمد دفع  %51سن الرسوم الدراسبية السقبرر تلب العفقبة الخاصبة
تل أن تمدل الرسوم ال  %25بمد استيفاء الفتر الزسعية .
( د ) المبباسلون بسسسسببات التملببيم المببال الببذين تكلفهببم الدولببة لش ب ل سعاص ب دسببتورية أو تعفيذيببة
خببارج سسسسببات التملببيم المببال يقبببل أبعبباسهم ضببسن قبببول ابعبباء المبباسلين بمببد سببداد  %51سببن
رسوم العفقة الخاصة للكلية أو التخصص السمعء .
( ه ) تتسبباد سببتسار الوضببع الببوقيفء الصببادر سببن اإلدار و ُتمسببم هببذه ايسببتسار لجسيببع الفئببات
السستثعا تل أن تجدد سعويا.
( و ) يببتم القبببول بعسبببة  %25سببن المببدد السخطببط للقبببول تل ب العفقببة الخاصببة للكليببة أو التخصببص
السمعء .
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( ز ) يتم القبول بمد دفع  %25سن الرسوم الدراسية السقرر تل العفقة الخاصة للكلية السمعية.
( ح ) ي تقل العسبة السئوية للقبول تلء العفقة الخاصبة لكبل كليبة تبن  %11سبن عسببة القببول المبام
للكلية السمعية.

قبول أبعاء الستقاتدين سن الماسلين
بسسسسات التمليم المالء الحكوسية

 -19يقبل أبعاء الستقاتدين سن الماسلين بسسسسات التمليم المالء الحكوسية وفقا ً لتآتء:
( )1يقبل وبناء المماشييس لس المالليس الذيس وكمل ا س التقائد اإلجباري و ،ئليح روس المميل في
لؤ سات التملي المالح للسن ات المش ا االري ا لس ردلتن و اً بأبناء المالليس.
( )2يقبل وبناء المماشييس لس المالليس الذيس وكمل ا س التقائد االرتياري وئملي لهتي ا التقيل ئيس
رمسة وئش يس ئالا ً و اً بأبناء المالليس.
(، )3ون االريالا بميا جياء في الميا،ا  2/18يمالييل وبنياء المتي فيس بمؤ سيات التمليي الميال و،ي
ئلح راس الممل نهس لماللة وبناء المالليس.

قبول أبعاء أتضاء سجالس سسسسات التمليم المالء الحكوسية
 )1( -21يـُقبل وبناؤ ،ئلح النهقة الخاصة بمؤ ساتن بمد ،فع  %51لس ال
( )1يتمتع الطالب المقب ا وفق البند ( )1لنذا اإللتياز حتح تخ جه لس الجالمة.

الدرا ية.

قبول أبعاء الماسلين بسسسسات التمليم المالء الخاص األهلء وايجعبء

 -21يج ز لكل لؤ سة لس لؤ سات التملي المال الخاص واال،لي واألجنبي ابي ا اتهياا ثنيام ليع وي
لييس لؤ سييات التملييي المييال الحك لييية لتبييا،ا تخهيييا ال ي الدرا ييية ألبنيياء المييالليس بنمييا
المقب ليس ئلح النهقة الخاصة.

قبول أبعاء وبعات وأزواج الشهداء
ُ -22يقبل أبعاء وبعات الشهداء وفق الضوابط اآلتية:ـ

( -)1يمتسد الشهيد وفق السستعدات الرسسية الصادر سن سعقسة الشهيد.
( -)2السستفيدون سن هذا ايستياز ( األبعاء والبعات واألزواج) وفق الضوابط اآلتية:ـ
(و) .يت قب لن بمد ا تيهاء نسبة المنافسة التح يت بنا القب ا للمنافسة الخاصة للكلية الممنية.
(ب) .تمتب ائدا ،المقب ليس لنن ف ا المد ،المخطط للقب ا.
(ج) .يُمهح المستهيدون لس ،ذا االلتياز وفق احكا الهق ا (ب) الذيس يت قبي لن فيح في ص القبي ا
الدرا ية فح جميع المؤ سات الحك لية.
الما لس ال
( .)،يُمهح المستهيدون لس ،ذا االلتياز وفق احكا الهق ا (ب) الذيس يت قبي لن فيح في ص القبي ا
ئلييح النهقيية الخاصيية لييس ال ي الدرا ييية فييح جميييع لؤ سييات التملييي المييال الحك لييية اذا
ا ت ف ا نسبة المنافسة التح يت بنا القب ا.

قبول الط
 -23يقبل الط

الوافدين

الوافدين فء سسسسات التمليم المالء كايتء:

( -)1قبول الط الوافدين -:
يت قب لن ئليح المينح المخصصية لليدوا والمنظميات الدوليية واالقليميية ب ا يطة لجنية يشيكلنا
رميس المجلس ويحد ،ارتصاصاتنا و لطاتنا وفقا ً للض ابط الت تحد،،ا اال،ارا.
( -)2قبول الط الوافدين تل العفقة الخاصة:ـ
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يببتم قبببولهم تل ب اي يتمببدى تببددهم  %25سببن المببدد السخطببط للقبببول المببام للكليببة أو التخصببص
السمع .

قبول حسلة الدرجات الجاسمية:
 -24يجوز قبولهم وفق الشروط التالية :
( .)1ان تكببون الشببهاد الجاسميببة للطالب الستقببدم سسببتوفية لشببروط القبببول للكليببة أو التخصببص
السمعء
( .)2الستقببدسون للسسسسببات الحكوسيببة تلببيهم اسببتيفاء الحببد األدع ب للقبببول تل ب العفقببة الخاصببة
للكلية أو التخصص السمعء ف السعة السمعية.
( .)3الستقببدسون للسسسسببات األهليببة تلببيهم اسببتيفاء الحببد ايدع ب للقبببول بالكليببة أو التخصببص
السمعء وأستيفاء العسبة السحدد .
( .)4ان يكون القبول بمد السعة ايولء تل العفقة الخاصة برسوم دراسية كاسلة.
( .)5ان يكون التقديم للقبول تن طريق السسسسة وذلك بعسبة ي تتمدى  %11سن المدد السخطبط
للكلية أو التخصص السمعء.
( .)6أن يكون القبول سن السعة الثاعية فقط.
( .)1أن يكون هعالك تفرغ كاسل للدراسة ( رفاق خطا تفرغ كاسل سن السسسسة الت يمسل بها).
( .)8تدم قبول األساتذ والماسلين بسسسسات التمليم المالء ف عفس السسسسة الت يمسلون بها.
( .)9أن يتكبون هعالبك دراسبة سزدوجبة (ستزاسعبة) تلب أي سسبتوى ( البدبلوم – البكبالريوس أو
الدراسات المليا).
( .)11أن يكون هعالك كورس تمويضء ف سقررات السستوى األول.

التجسيـر
 -25يتم القبول فء سسسسات التمليم المالء بعقام التجسير وفق الشروط التالية-:
( -)1التتجيياوز نسييبة الطييالب المقب ي ليس للتجسييي %25لييس المييد ،المخطييط للكلييية او التخصييص
الممنح ويجب ون تت اف فين الش وط اآلتية-:
( و ) النجاح فح الشنا،ا الثان ية الس ،انية وو لايما،لنا .
(ب) النجاح فح الم ا ،المؤ،لة للقب ا فح ب نالج البكال ي س الممنح فح الما الممنح.
(ج) ا تيهاء الش وط السابقة وئاله فح شنا،ا ثان ية واحدا وب ق جل س واحد وتاريخ واحد.
(  )،ان يك ن التجسي لس ب نالج الدبل الح ب نالج البكال ي س المماثل له فح التخصص .
( -)2يقبييل حمليية الييدبل نظييا السيينتيس فييح المسييت ى الثييانح لييس ب نييالج البكييال ي س ويقبييل حمليية
الدبل نظا ثالث ن ات فح المست ى الثالث لس ب نالج البكال ي س كحد اقصح .
( -)3يج ز قب ا حاللح الدبل بتقدي التياز وو الدرجة األولح للتجسي بمد ئا لس تخ جن .
( -)4يج ز قب ا حاللح الدبل بتقيدي جيدجيدا وو الدرجية الثانيية القسي االوا للتجسيي بميد ئياليس
لس تخ جن
( -)5يج ز قب ا حالل الدبل بتقدي جيد وو الدرجة الثانية القس الثان للتجسي بمد اربع ن ات
لس تخ جن .
( -)6يجي ز قبي ا حييالل اليدبل بتقييدي لقبي ا وو الدرجيية الثالثية للتجسييي بميد رمييس ين ات لييس
تخ جن .
( -)1يسيييمح لطيييالب الشييينا،ا الثان يييية قسييي االحيييياء الحاصيييليس ئليييح ،بلييي النند ييية بالتجسيييي
لبكالري س النند ة بمد ا تيهامن ش وط التجسي .
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( )8ال يت التجسي لكليات الطب وطب األ نان والصيدلة و الطب البيط ي.

التمليم تن بمد
 )1( -26لع ئد اإلرالا بمم وحكا الما،ا ( 3ب) لس ،ذه الالمحة فان التملي ئس بمد تمليي ييي نظيالح
ال يتطلب حض ر الطالب لكل المحاض ات ف القائات الدرا ية .
(ُ )2يسلك الطال كل السقبررات الدراسبية فبء شبكل كتب سعهجيبه أو أسبطواعات سدسجبة أو فبء شبكل
سحاضرات سسجلة أو فيديو أو أي وسيلة اخري ستاحة .
( )3تعقم الجا سمة فتر تمليم سباشر سحدد لسراجمبة السقبررات الدراسبية بسبا ي يقبل تبن  %25وي
يزيد تن  %31سن السقرر بالجاسمة أو سركبز الجاسمبة السمتسبد و لبزام الطالب بالحضبور لفتبر
التمليم السباشر السحدد .

 )1( -21شروط قبول فء السعة ايولء وفق اآلتء-:
(أ).
( ).
(ج).
(د).

الحصببول تل ب الشببهاد الثاعويببة السببوداعية أو سببا يمادلهببا تل ب أن تسببتوفء لشببروط القبببول
بالكلية أو التخصص السمعء فء السعة التء سعحت فيها تلك الشهاد .
أن تكون قد سضت تل الشهاد الثاعوية أو سا يمادلها ث سعوات كحد أدعء.
أن يتم القبول فء الكليات العقرية الوارد بدليل القبول المام فء المام الدراسء السمعء.
تحدد ايتداد السخططة للقبول للدراسة بعقام التمليم تن ُبمبد بعسبة  %51سبن جسلبة ايتبداد
السخططة للقبول المام فء التخصص السمع .

( )2شروط القبول بمد السعة األولء:
(أ)
( )
(ج)
(د)

أستيفاء شروط القبول فء الساده .)1( -21
العجاح فء السواد السسهلة للقبول فء الكلية أو التخصص السمع .
أن يكون الستقدم حاص ً تل دبلوم ث سعوات أو سعتين.
أن يكون الستقدم سستوفيا ً لشرط القيد الزسعء السحدد.

( )3شروط قبول حسلة الدرجات الملسية بمد السعة األولء.
( أ ) الحصببول تلب الشببهاد الثاعويببة السببوداعية أو سببا يمادلهببا تلب أن تسببتوفء لشببروط القبببول
بالكلية أو التخصص السمعء فء السعة التء سعحت فيها تلك الشهاد .
( ) تحدد السسسسة المبام الدراسب السعاسب لقببول الطالب وفقبا لسسهلبه السبابق تلب أن يتقبل
فتر دراسته تن تاسين دراسيين فء الجاسمة و ستيفاء القيد الزسعء للشهاد .

الرقم الجاسمء  -ل اء القبول – الدراسة السزدوجه – جراءات التوثيق
الرقم الجاسم
 . 28يسببعح الببرقم الجبباسم بواسببطة اإلدار للطالب الببذى يببتم ترشببيحه للدراسببة بمحببدى سسسسببات التملببيم
المال تن طريق أعواع القبول التالية:
( )1القبول المام ويشسل القبول لدراسة البكالريوس والدبلوم.
( )2القبول تل العفقة الخاصة.
( )3القبول للتمليم تن ُبمد.
( )4التحويل بمد السعة ايول سن سسسسة ال اخرى أو التحويل سن خارج السودان.
( )5قبول العاضجين.
( )6التجسير
( )1الدراسات المليا.
( )8قبول حسلة الدرجات الجاسمية .
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( )9أي قبول آخر وفقا ً للوائح الت يجيزها السجلس.

ل اء القبول
 .29يحق ل دار ال اء قبول الطال فء أي وقت بمد ت ن عتيجة القبول فء الحايت اآلتية:ـ
( )1ذا كان قبول الطال خطأ ً وسير ستفق سع الشروط الماسة والخاصة وأسس وضوابط القبول.
( )2ذا قدم الطال أي سملوسات أو وثائق سير صحيحة أو عاقصة.
( )3لإلدار الحق فبء اتخباذ أي جبراءات قاعوعيبة ضبد الطالب البذي تقبدم بسملوسبات أو سسبتعدات سيبر
صحيحة.

الدراسة السزدوجة
ُ .31ت ّتبع فيها اإلجراءات اآلتية-:
( )1ييجببوز للطالب ايلتحبباق ببرعبباسجين للدراسببة (فب سسببتوى البكببالريوس أو الببدبلوم أو الدراسببات
المليا) ف عفس الفتر .
( )2الطال الذى اكسل برعاسجين للدراسة ف عفس الوقت توثق لبه الشبهاد التب تبم ترشبيحه لهبا سبن
اإلدار .
( )3الط الوافدون الذين يدرسون برعاسجين ف عفس الوقت ي توثق شهاداتهم .

جراءات توثيق الشهاد الجاسمية
 .31تتبع اإلجراءات التالية فء توثيق الشهاد الجاسمية :
( )1كتابة نظا الدرا ة ف شنا،ا التخ ج والتهاصيل الدرا ية وفقا لن ع القب ا .
( )2كتابة ال ق الجالم ف شنا،ا التخ ج والتهاصيل الدرا ية للدبل والبكال ي س والدرا ات الملييا
.
( )3الت قيع ئلح الشنا،ا لس الانة الشؤون الملمية بالمؤ سة الممنية
( )4رفع ق ام الخ يجيس لس المؤ سة لإل،ارا ألي اض الت ثيق
( )5تق اال،ارا بت ثيق الشنا،ات وائتما ،صحة الدرجات الملمية ليس حييث الت قييع وا يتيهاء شي وط
القب ا .

احكام تاسه
 . 32الطال الذي رشح للقببول فبء البدور األول ولبم يتقبدم باسبتقالته فب الفتبر التب حبددتها اإلدار ولبم
يكسل اجراءات التسجيل يسعح فرصة السعافسة للقبول بمبد سضب تباسين دراسبين ويجب اسبتيفائه
ألسس وضوابط القبول.
 .33الطالب الببذي رشبح للقبببول فببء البدور الثبباعء ي يسبعح فرصببة ل سببتقالةأ فبمذا لببم يسبجل بالكليببة يسببعح
فرصة السعافسة للقبول بمد سض تاسين دراسين ويج استيفائه ألسس وضوابط القبول.
 . 34الطال الذي يكسل جراءات تسجيله بالكلية التبء رشبح للقببول بهبا ي يسبعح فرصبة السعافسبة للقببول
سر اخرى ي فء الحايت اآلتية-:
(أ) اذا لم يكسل تاسه الدراسء األول يسعح فرصة السعافسبة للقببول بمبد سضب تباسين دراسبين ويجب
استيفائه ألسس وضوابط القبول ويجب رفباق اسبتقالة سبن أساعبة الشبسون الملسيبة تلب أن تكبون
صادر ف المام الدراس الذى استقال فيه سع استسار التقديم.
( ) الطال الذي رشح للقبول ألي سن سسسسات التمليم المالء األهلية وايجعبية ولم يكسبل اجبراءات
التسجيل ييحق له التقديم ألي سعها اي بمد ارفاق صور سن ايستقالة ..
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(ج) الطال الذي فصبل أكاديسيبا ً يسبعح فرصبة السعافسبة للقببول بمبد سضب تبام دراسبء بمبد المبام البذي
فصل فيه تعد استيفائه ألسس وضوابط القبول ويتم قبوله فء سسسسبة سيبر السسسسبة التبء فصبل
سعها شريطة ارفاق خطا فصل سن أساعة الشسون الملسية سع استسار التقديم.
(د) الطال الذي تخرج فء الجاسمة يسعح فرصة السعافسة للقبول تعد استيفائه ألسس وضبوابط القببول
شريطة ارفاق صوره سن شهاد تخرجبه سوثقبة سبن التملبيم المبال تلب ان يبتم قبولبه تلب العفقبة
الخاصة.
(ه) الطال الذى تقدم باسبتقالته بمبد السبعه األولب يسبعح فرصبة السعافسبة للقببول تلب العفقبة الخاصبة
فقط بالجاسمات الحكوسية تعد اسبتيفائه ألسبس القببول وضبوابطه شبريطة أرفباق تفاصبيل الدراسبة
سن الشسون الملسية.

 .35الرسوم الدراسية-:
وفق با ً ل ئحببة الرسببوم لمببام 2119م ه ب الرسببوم الت ب تحببددها السسسسببة وتشببسل رسببوم اإلستحاعببات
والس حق للطال لسستوى البكالريوس أو الدبلوم.
أ – يدفع الطال السوداعء الرسوم بالمسلة السحلية وفقا ً لسا تقرره السسسسة.
 يدفع الطال الوافد الرسوم بالمسلة األجعبية وفقا ً لسا تقرره السسسسة.ج – يتخرج الطال بذات الرسوم الدراسية الت قبل بها بالسعة األولء.

 .33رسوم التسجيل-:
ه رسوم تسجيل الطال لسسبتوى البكبالريوس أو البدبلوم ويجبوز زيادتهبا سبعويا ً بسبا ييتجباوز %11
للطال السستسر.

جدول رقم ()1
السواد السسهلة للقبول
 .1الشهاد السوداعية:ـ
الت بية الدينية :الت بية اإل اللية وو الت بية المسيحية وو الت بية اإل اللية الخاصة.
اللغة الم بية :اللغة الم بية المالة وو اللغة الم بية الخاصة.
اللغة اإلنجلييية .
ال ياضيات :رياضيات و ا ية وو رياضيات لتخصصة.
ئل الحا ب – الملي النند يية – الملي التجاريية – اإلنتياج اليرائي والحيي ان – األحيياء –
الهييييياء – الكيمييياء – الدرا ييات اإل يياللية – اللغيية الم بييية المتقدليية – اللغيية اله نسييية – الجغ افيييا
والدرا ييات البيةييية – التيياريخ – الملي المسييك ية – الملي األ ي ية – الهني ن والتصييمي – االقتصييا،
والتجييارا – المحا ييبة المالييية – التكيياليو والضيي امب – ال ياضيية المالييية – ال يي الهنيي – وصيي ا
الصينائات – البسيياتيس – التصيينيع الغيذام – البتي ون – التصييمي الهني – الطني المملي – المالبييس
والتل يس – الديك ر.
واألنسجة – تاريخ الهن ن – التغذية – ال

 .2شهاد القرآن الكريم و الدراسات ايس سية:ـ
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القرآن الكريم – القراءات – الفقه – التوحيد – التفسير – السيرا – السصبطلح – العحبو – الصبري
– األد – الب سة.

 .3الشهادات المربية-:
تحس عسبة القبول للكليات سن الشهاد المربية وفق ايتء-:
(أوي)  :القسم الملسء للكليات الملسية ـ أحياء:ـ
الل ة المربية أ الل ة اإلعجليزيةأ التربية الديعيةأ الرياضيات األوليةأ األحياءأ الكيسياء و الفيزياء.
(ثاعيا)  :القسم الملسء للكليات الملسية ـ رياضيات:ـ
الل ة المربيةأ الل ـة اإلعجليزيةأ التربيبة الديعيبةأ الرياضبيات األوليبةأ الكيسيباءأ الفيزيباء و (األحيباء أو
الجيولوجيا أو تكعولوجيا السملوسات ).
(ثالثا) :القسم األدبء لكليات ايقتصاد ,التجار و الملوم اإلدارية:ـ
الل ة المربيةأ الل ة اإلعجليزيةأ التربية الديعيةأ الرياضيات األوليةأ واحسن ث سواد سن السواد اآلتية
( :تلم العفس ـ تلم ايجتساع ـ الفلسفة ـ السحاسبة ـ ايقتصاد ـ الج رافيا ـ التاريخ).
(رابما)  :القسم األدببء لكليبات اآلدا  ,الشبريمة والقباعون ,التربيبة القسبم األدببء ,كليبات القبرآن الكبريم
والملوم اإلس سية:ـ
الل ة المربيةأ الل ة اإلعجليزيةأ التربية الديعيبةأ الج رافيباأ التباريخ وأحسبن سبادتين سبن ( الرياضبيات ـ
الفلسفة ـ تلم العفس ـ تلم ايجتساع).

 .4الشهادات ايجعبية -:
الرياضيات ايولية – الل ة ايعجليزية ( الل ة ايعجليزية كل ة أول او ثاعية تحس سر واحد فقبط ) –
الفيزيبباء – الكيسيبباء – ايحيبباء – الرياضببيات ايضببافية – الل ببة المربيببة (كل ببة أولبب فقببط) – الل ببة
الفرعسية – الل ة ايلساعية – الدراسات الديعية – الجيولوجيا – الحاسو – تقعية السملوسات – التعسية
– تعسيبببة الطفبببل – الج رافيبببا – التببباريخ – السحاسببببة – ايدار – ايقتصببباد – الفعبببون والتصبببسيم –
الوسائط .
تل أن تحس العسبة للقبول بالكليات كاآلتء -:

(أوي)  :القسم الملسء للكليات الملسية – أحياء:ـ
الل ة اإلعجليزيةأ الرياضيات األوليبةأ األحيباءأ الكيسيباءأ الفيزيباء و(أفضبل سبادتين سبن السبواد السسهلبة
للقبول) كسا هو سبين أت ه.

(ثاعيا)  :القسم الملسء للكليات الملسية  -رياضيات:ـ
الل ببة اإلعجليزيببة ,الرياضببيات ايوليببة ,الفيزيبباء ,الكيسيبباء ,الرياضببيات اإلضببافية و(أفضببل سببادتين سببن
السواد السسهلة للقبول) كسا هو سبين أت ه.

(ثالثا)  :القسم األدبء لكليات الملوم اإلعساعية والملوم ايجتساتية:ـ
الل ة اإلعجليزية ,ل ة تالسية أخرى ,الج رافيا ,التاريخ ,الرياضيات ايولية و (أفضل سبادتين سبن السبواد
السسهلة للقبول) كسا هو سبين أت ه.

جدول رقم ()2
الشروط الماسه للشهادات ايجعبية
 .1شهاد ) )IGCSEو ):)GCE
يسسح بالتقديم بشهاد ) )IGCSEو ) )GCEالسستوى المادى للطب الحاصبلين تليهبا بمبد أكسبال
السستوى الحادى تشر فقط ويج ان يكون هذا السستوى سوضحا ً تل الشبهاد السوثقبة أ أسبا الطب
الجالسين لشهاد ) )IGCSEو ) )GCEف السستوى الماشر تليهم ستيفاء الشروط التالية-:
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(أوي)  :العجاح فء كل سن السواد السبع والتء تحس سعها العسبة السئوية للقبول.
(ثاعيا)  :الجلوس إلستحان السستوى الستقدم سعة واحده )  ( As Levelتل أن تكون السبواد السطلوببة
تل العحو التالء .
( : )1ط ب القسببم الملسببء احيبباء (الببذين يرسبببون فببء القبببول لكليببات الملببوم الطبيببة) تلببيهم الجلببوس
لسادتين تكون احداهسا ساد األحياء واألخرى تكون سن بين سواد (الفيزياء  -الكيسياء).
( : )2ط ب القسببم الملسببء رياضببيات (الببذين يرسبببون فببء القبببول لكليببات الهعدسببة) تلببيهم الجلببوس
لسادتين تكون احداهسا ساد الرياضيات واألخرى تكون سن بين سواد (الفيزياء  -الكيسياء)
( : )3ط القسم ايدببء تلبيهم الجلبوس لسباد الل بة ايعجليزيبة وسباد واحبده سبن السبواد ايختياريبة
ايخرى.
(ثالثا)  :تمتبر ساد الرياضيات فء السستوى الستقدم (  )As Levelتمادل ساد الرياضيات ايضبافية التبء
تسهل لكليات الهعدسة .
(رابما)  :تحس سادتء السستوى الستقدم وخسسة سن سواد السستوى المادي فء العسبة السسهلة للقبول بمبد
استيفاء العجاح فء سبع سواد كحد ادع فء السستوى الماشر .
(خاسسببا)  :يكببون الطال ب سببسه للقبببول بمببد عجاحببه فببء سبببع سببواد فببء السسببتوى المببادي وحاصببل تل ب
التقديرات سن (  ) A* - Dوفء سادتين سن السستوى الستقدم وحاصل تل التقديرات سن ()A - D
(سادسا)  :تحس العسبة السسهلة للقبول لشهاد (  ) IGCSE & GCEتل العحو التالء :
)(A* = 95أ) (A = 85أ )(B = 75أ ) (C = 65أ)(D =50
(سبابما)  :تحسب العسببة السسهلبة للقببول لسبادتء السسبتوي الستقبدم )  ( As Levelتلب العحبو
التالء-:
)(A = 95أ ) (B = 75أ ) (C = 65أ)(D = 50

 .2شهاد الدبلوسة األسريكية-:
تل الط الحاصلين تل الشهاد الثاعوية ايسريكية ستيفاء الشروط التالية -:
(أوي)  :أن يكون الطال حاصب ً تلب شبهاد الدبلوسبة ايسريكيبة (شبهاد التفاصبيل سبن السسبتوى التاسبع
وحت السستوى الثاعء تشر) (. )Grades 9-10-11-12
(ثاعيا)  :ان يكون الطال حاص ً تل الشهاد سبن السبدارس الحكوسيبة او السبدارس الخاصبة السمتسبد سبن
السسسسات التمليسية للبلد الذي صدرت سعه الشهاد .
(ثالثا)  :ان يكون الطال حاص ً تل العجاح فء سبع سواد فء الشبهاد الثاعويبة ايسريكيبة وبسبا يتفبق سبع
شروط القبول للكلية التء يرس فء ايلتحاق بها
(رابما)  :أن يجلس الطال إلختبارات ( ) Sat1 & Sat2
(خاسسا)  :للقبول بكليات الملوم الطبية أو الكليات األخري سير الهعدسية تل الطال الجلوس لسبادتين فبء
استحان ( ) Sat2هسا ساد ايحياء وساده سن بين سواد (الفيزياء  -الكيسياء).
(سادسببا)  :للقبببول بالكليببات الهعدسببية أو الكليببات األخببري سيببر الطبيببة تل ب الطالب الجلببوس لسببادتين فببء
استحان ( ) Sat2هسا ساد الرياضيات وساده سن بين سواد (الفيزياء  -الكيسياء)
(سببابما) :تل ب ط ب القسببم األدبببء الجلببوس لسبباد الل ببة ايعجليزيببة وسبباد واحببد سببن السببواد ايختياريببة
األخرى.
(ثاسعا)  :تحس العسبة للشهاد الثاعوية كسا يلء :
 %30 سن سجسوع درجات السواد السبع السسهلة لكل كلية سن الدبلوسا األسريكية.
 %30 سن سجسوع درجات الطال الحاصل تليها فء ستحان (.)Sat1
 %40 سن سجسوع درجات الطال الحاصل تليها فء ستحان (.)Sat2
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 .3شهاد الثاعوية الكعدية:
ُيقبل ُ الط الحاصلون تل هذه الشهاد بالشروط والقواتد التالية:
( )1العجاح فء سبع سواد بسا يتفق سع السواد السسهلة السطلوبة لكل كلية.
( )2أن تكون هذه السبواد قبد درسبها الطالب سبن الصبي التاسبع البء الثباعء تشبر( Grades-9-10-
 ) 11-12وفقا لسا هو ستبع فء الشهاد الثاعوية األسريكية.

 .4الشهاد اإليرلعدية
( )1تمتبر شهاد  School Leaving Certificateسسهلة للقبول بشبرط اسبتيفاء الطالب السبواد
السسهلة السطلوبة والشروط الخاصة للقبول بالكلية الت يرس ف ايلتحاق بها.
( )2اسا شهاد  Junior School Certificateفهء سير سسهلة للقبول .

 .5البكالوريا المالسية IB Diploma Programme
( )1تمتبببر شببهاد  IB Diploma Programmeسسهلببة للقبببول بشببرط اسببتيفاء الطالب السببواد
السسهلة السطلوبة والشروط الخاصة للقبول بالكلية الت يرس ف ايلتحاق بها
( )2أسا شهاد  ( MYP) Middle Years Programmeفهء سير سسهلة للقبول.

 .3الشهاد الثاعوية الهعدية
(: )Central Board of Secondary and Senior education
ُيقبل ُ الط الحاصبلون تلب الشبهاد الثاعويبة الهعديبة سبن سبدارس داخبل الهعبد أو خارجهبا ( ستحبان
الوزار  )Board -بسسسسات التمليم المبال بشبرط اسبتيفاء الطالب السبواد السسهلبة السطلوببة والشبروط
الخاصة للقبول بالكلية الت يرس ف ايلتحاق بهاأ وذلك ف ضوء سا يلء-:
( )1تمتبببر شببهاد السرحلببة الثاعويببة المليببا ( 12سببعه) Senior School Certificate
 Examinationسسهلة للقبول .
( )2أ ّسبببا شبببهاد السرحلبببة األولبببء وهبببء سرحلبببة الثاعويبببة الماسبببة ( 11سبببعه) Secondary
 School Examinationفهء سير سسهلة للقبول.

 .7الشهادات السمادلة سن الدول اإلفريقية-:
ُيقبل ٌ الط الذين يحصلون تل الشهادات الثاعوية الماسة والت تسعحها وزارات التربية والتمليم بهذه
الدول وفق الشروط اآلتية:
( )1الجلببوس لسبببع سببواد كحببد أدعب تلب أن يببتم الجلببوس لهببا فب فتببر استحببان واحببد لكببل السببواد
السسهلة للقبول.
( )2العجاح ف كل سن السواد السبع والت تحس سعها العسبة السئوية وبسا يتفق سع السبواد السسهلبة
للقبول لكل كلية.

 .8الشهاد الثاعوية األثيوبية :
( )1الشبهاد الثاعويبة ايثيوبيبة  Leaving School Certificateتسهبل ل لتحباق بالجاسمبات
بعفس الشروط الستبمة فء الشهاد اإلعجليزية ال  I.G.C.S.Eسن حي السواد السسهلة للقبول
بكل كلية بشرط الجلوس يستحان .Entrance exam
( )2الشببهاد الثاعويببة ايثيوبيببة سببن خببارج اثيوبيببا سيببر سسهلببة للقبببول اي بمببد الجلببوس إلستحببان
( Entrance examاستحان الوزار )Board -

 .9دول شرق افريقيا (كيعيا – اوسعدا  -تعزاعيا)
الشهادات السسهلة للقبول -:
( )1شهاد ال ( )Higher School Certificateسن دول شرق افريقيا (كيعيا اوسعدا تعزاعيا)
 :بعفس شروط . I.G.C.S.E
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( )2شببهاد ) : (East African Advancedتسهببل ل لتحبباق بالجاسمببات السببوداعية بببعفس
شروط . I.G.C.S.E
( )3شبهاد  : East African Certificate of Educationتسهبل ل لتحباق بالجاسمبات
السوداعية بعفس شروط I.G.C.S.E

 .11الشهاد التشادية -:
( )1شهاد البكالوريا التشادية سسهلة للقبول بشرط اسبتيفاء السبواد السسهلبة تلب ان يجلبس لهبا سبن
وزار التربية التشادية(استحان الوزار . )Board -
( )2الشهاد الثاعوية المربية سن جسهورية تشاد سسهلة للقبول بقسسيها.
( )3الشهاد المالسية سن السدرسة المالسية التشادية بالسسلكة المربية السمودية سير سسهلة للقبول .

 .11عيجيريا
الشهادات السسهلة للقبول:
( )1سجلبس سبر افريقيبا بايستحاعبات The west African Examination Council
)(WAEC
( )2سجلبس ايستحاعبات البوطع بدولبة عيجيريبا The National Examination Council
)(NECO
( )3تل الط احضار كرت فحص سارى السفمول.

 .12دول سر

فريقيا (ساعا – سيراليون  -جاسبيا)

( )1شهاد  : High School Certificateبشرط استيفاء السواد السسهلة للقبول بكل كلية.

 .13جعو افريقيا
( )1الشبهاد الثاعويبة سبن الترعسبفال  Secondary School Certificate :تسهبل ل لتحباق
بالجاسمة بعفس شروط  I.G.C.S.Eسع ح ل ساد الملوم الطبيمية (السستوى الرفيبع)ببديً سبن
سادتء الطبيمة و الكيسياء.
( )2الشهاد الثاعوية سن عاتال  :تسهل ل لتحاق بالجاسمات السوداعية بعفس شروط I.G.C.S.E
( )3شهادتا:
Cape senior certificate.
Exam. Senior certificate.
تسهل للقبول بشرط ستيفاء السواد السسهلة للقبول لكل كلية بعفس شروط I.G.C.S.E

جدول رقم ()3
سواد السفاضلة
 .1سواد السفاضلة -:
(أ)  :التخصص الملسء أحياء:ـ
تحس السفاضلة سن سجسوع سواد :ـ
الرياضيات الستخصصة ,الفيزياء ,الكيسياء واألحياء .

( )  :التخصص الملسء رياضيات :ـ
تحس السفاضلة سن سجسوع سواد:
الرياضيات الستخصصة ,الفيزياء ,الكيسياء و ( الملوم الهعدسية أو تلوم الحاسو ).
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(ج)  :التخصص األدبء:ـ
تحس السفاضلة سن سجسوع سواد:
الل ة المربية ,الل ة اإلعجليزية ,الرياضيات األساسبية و(أحسبن سباد
للقبول).
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سبن السبواد السسهلبة

