جـامعة الخرطــوم
تتكون جامعة الخرطوم من عشرين كلية ومدرسة واحدة ،بأقسامھا المختلفة ،كما ھو موضح أدناه:ـ
 1ـ كلية اآلداب ) الخرطوم (:
أ – القب ول لكلي ة اآلداب قب ول ع ام .وي درس الط الب ع ددا م ن المق ررات الإلجباري ة والإلختياري ة ف ى
المستوى األول  ،ويتم بنھايته توزيعھم على األقسام على ضوء نتائجھم فى الإلمتحان النھ ائى  ،بحي ث
يتخصص الطالب فى قسمين حسب المجموعات التى تحددھا الكلية  ،وفقا للشروط الخاصة لكل قسم.
ب – تمنح الكلية درجة البكالوريوس العام فى تخصصين فى أربع أع وام  ،كم ا تم نح درج ة بك الوريوس
الشرف فى تخصص واحد فى خمس أعوام.
ج –تش مل الخط ة الدراس ية لكلي ة اآلداب عل ى  13تخصص ا وھ ى :اللغ ة العربي ة – اللغ ة الإلنجليزي ة –
اللغ ة الفرنس ية – اللغ ة الروس ية – اللغ ة الص ينية – اللغوي ات واآث ار – الدراس ات الإلس المية – عل م
النفس – اإلعالم – التاريخ – الفلسفة – علوم المعلومات والمكتبات .
 2ـ كلية علوم الجغرافيا والبيئة:
تمنح الكلية البكالوريوس مرتبة الشرف فى خم0س س0نوات ف0ى األقس0ام التالي0ة) :البيئ0ة واأليكلوجي0ا -
التخطيط والتنمية  -الدراسات السكانية والبشرية  -نظم المعلومات الجغرافية والكارتوغرافيا( .
 3ـ كلية الدراسات االقتصادية واالجتماعية ) الخرطوم (:
تمنح البكالوريوس العام ف0ي أرب0ع س0نوات وبك0الوريوس الش0رف ف0ى خم0س س0نوات ف0ى التخصص0ات
التالية:ـ
 - 1اإلقتصاد القياسي واإلحصاء االجتماعي .
 -2اإلقتصاد والتمويل – الإلقتصاد والتنمية الإلقتصادية – الإلقتصاد والتحليل الكمى .
 -3العلوم السياسية واإلقتصاد .
 - 4العلوم السياسية واإلحصاء اإلجتماعى .
 – 5االجتماع واألنثروبولوجيا اإلجتماعية واإلقتصاد .
 – 6علم االجتماع واألنثروبولوجيا اإلجتماعية والعلوم السياسية .
 - 7االجتماع واألنثروبولوجيا اإلجتماعية واإلحصاء اإلجتماعى .
 – 8علم االجتماع والخدمة اإلجتماعية .

 4ـ كلية القانون ) الخرطوم (:
تضم الكلية األقسام التالية ) -:قسم الشريعة اإلسالمية  -قسم القانون التجاري  -قس0م الق0انون ال0دولي
والمقارن  -قسم القانون العام  -قسم القانون الخاص (.
تم00نح الكلي00ة درج00ة البك00الوريوس بمرتب00ة الش00رف ف00ي الق00انون ف00ي أرب00ع س00نوات للطال00ب ال00ذى يح00رز
المجموع الذى يؤھل لذلك.
 5ـ مدرسة العلوم اإلدارية ) الخرطوم (:
تضم المدرسة األقسام التالية) -:المحاسبة واإلدارة المالية  -إدارة األعمال(.
تمنح المدرسة بكالوريوس الشرف فى العلوم اإلدارية فى أربع سنوات حيث يتخرج الطالب بتخص0ص
رئيسى وآخر فرعى فى المجاالت اآلتية:ـ
ب – التسويق.
أ ـ إدارة األعمال.
د – نظم المعلومات اإلدارية.
ج – إدارة الموارد البشرية
ھـ – إدارة العمليات .و – المحاسبة قسم التمويل .
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 6ـ كلية الطب ) الخرطوم (:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في الطب والجراحة في ست سنوات.
 7ـ كلية طب األسنان ) الخرطوم (:
تمنح الكلية بكالوريوس طب األسنان في خمس سنوات وتضم الكلية األقسام اآلتيه -:
أ  -العلوم الطبية األساسية ب  -التأھيل الفموى )أمراض لثه  -استعاضة صناعية (
ج – طب األسنان الترميمى د  -جراحة الفم والوجه والفكين وطب الفم.
ه – التقويم وأسنان األطفال  .و – العلوم الطبية العامة.
 8ـ كلية الصيدلة ) الخرطوم (:
تم00نح الكلي00ة البك00الوريوس مرتب 0ة الش00رف ف00ي الص00يدلة ف00ي خم00س س00نوات وتض00م األقس00ام التالي00ة-:
)العق00اقير الطبي00ة  -الكيمي00اء الص00يدالنية – عل00وم األدوي00ة  -الص00يدالنيات – الممارس00ة الص00يدالنية –
العلوم الطبية األساسية(.
 9ـ كلية علوم المختبرات الطبية ) الخرطوم (:
تض00م الكلي00ة األقس00ام التالي00ة  ) -:األحي00اء الدقيق00ة  -أم00راض ال00دم ومبح00ث المناع00ة الدموي00ة  -ام00راض
االنسجة والخاليا  -الكيمياء السريرية  -الطفيليات والحشرات الطبية – وحدة العلوم األساسية(.
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في علوم المختب0رات الطبي0ة ف0ي أرب0ع س0نوات ،ودرج0ة البك0الوريوس
مرتبة الشرف في خمس سنوات في علوم المختبرات الطبية.
 10ـ كلية علوم التمريض ) الخرطوم (:
تض00م الكلي00ه األقس00ام التالي00ة  ) -:أس00س التم00ريض والعل00وم الطبي00ة األساس00ية  -التم00ريض الب00اطنى –
التمريض الجراحى – تمريض النساء والتوليد  -تمريض االطفال  -تم0ريض ص0حة األس0رة والمجتم0ع
– تمريض الصحة النفسية والعصبية( .
تم00نح الكلي00ة درج00ة البك00الوريوس الع00ام ف00ى عل00وم التم00ريض ف00ي أرب00ع س00نوات وبك00الوريوس عل00وم
التمريض بمرتبه الشرف فى خمس س0نوات ف0ى التخصص0ات اآلتي0ة ) :التم0ريض الب0اطنى الجراح0ى -
تمريض صحة األم والطفل  -تمريض الصحة النفسية والعصبية – تمريض صحة المجنمع( .
 11ـ كلية الصحة العامة وصحة البيئة ) الخرطوم (:
تض0م الكلي00ة األقس00ام التالي0ة ) -:ص00حة وس00المة الغ0ذاء  -التثقي00ف الص00حي  -الوبائي0ات  -ص00حه البيئ00ة
والدراسات البيئية(.
تمنح الكلية درجة بكالوريوس العلوم العام ف0ي الص0حة العام0ة وص0حة البيئ0ة ف0ي أرب0ع س0نوات وبك0الوريوس
العلوم في الصحة العامة وصحة البيئة بمرتبة الشرف في خمس سنوات.

 12ـ كلية الطب البيطري ) شمبات (:
تضم الكلية األقسام التالية ) -:الطفيليات  -وظائف األعضاء  -األم0راض  -األحي0اء الدقيق0ة  -التش0ريح
 الجراحة والتخ0دير  -التناس0ل والتولي0د  -الكيمي0اء الحيوي0ة  -الط0ب االكلينيك0ى  -األدوي0ة والس0موم -الطب الوقائى والصحة العامة البيطرية(.
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الطب البيطري في خمس سنوات.
13ـ كلية اإلنتاج الحيواني ) شمبات (:
تضم الكلية األقسام التالية:ـ ) تغذية الحيوان  -الوراثة وتربية الحيوان  -إنتاج اللحوم  -إنتاج األلبان
 إنتاج الدواجن (.تمنح الكلية درجة بكالوريوس اإلنتاج الحيواني في خمس سنوات.
 14ـ كلية الزراعة ) شمبات (:
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أ  -تضم الكلية األقسام التالية -:
)المحاصيل الحقلية  -علوم التربة والبيئة  -عل0وم وتقان0ة األغذي0ة – البس0اتين  -الھندس0ة الزراعي0ة -
اإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية ووقاية المحاص0يل  -االقتص0اد الزراع0ي – النب0ات والتقان0ة الحيوي0ة
الزراعية (.
ب  -تطرح الكلية التخصصات والبرامج التالية ) -:المبيدات وعلم السمية الزراعية  -تربي0ة النب0ات –
المحاصيل الحقلي0ة – البس0اتين – الحش0رات – أم0راض النب0ات – الھندس0ة الزراعي0ة – عل0وم وتقان0ة
األغذية – علوم التربية والبيئة – اإلقتص0اد الزراع0ى – اإلرش0اد الزراع0ى والتنمي0ة البيئي0ة – التقان0ة
الحيوية الزراعية – الزراعة الحضرية (.
تمنح الكلية درجة بكالوريوس العلوم فى الزراعة مرتبة الشرف فى خمس سنوات .
 15ـ كلية الغابات ) شمبات (:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس العل0وم مرتب0ة الش0رف ف0ى الغاب0ات ف0ى خم0س س0نوات ف0ى التخصص0ات
التالي00ة ) -:فالح00ـة الغاب00ات  -اإلدارة الفني00ة للغاب00ات – منتج00ات وص00ناعة الغاب00ات – ص00يانة ووقاي00ة
الغابات (.
 16ـ كلية العلوم ) الخرطوم (:
تضم الكلية األقسام التالية )  -1العلوم قسم األحياء  - 2 .العلوم قسم الفيزياء (
وتمنح درجة بكالوريوس الشرف فى خمس سنوات فى التخصصات التالية -:
 1ـ قسم النبات تخصص ) أ  -وظائف أعضاء النبات وكيمياء حيوي0ة ب – بيئي0ة وتص0نيف النب0ات .ج
– وراثة النبات واألحياء الدقيقة ( علوم أحياء.
 2ـ قسم الكيمياء ) تخصص كيمياء فقط ( علوم أحياء  +علوم فيزياء
 3ـ قسم الجيولوجيا تخصص  ) :أ  -جيولوجيا البت0رول .ب  -الجيولوجي0ا الھندس0ية .ج  -جيولوجي0ا
المياه .دـ الجيوفيزياء .ه -الرسوبيات ( علوم أحياء  +علوم فيزياء
 4ـ قسم علم الحيوان تخصص ) :أ  -وظائف األعضاء والكيمياء الحيوية ب  -عل0م الوراث0ة واألحي0اء
الجزئي00ة .ج  -عل00م البيئ00ة المتقدم00ة .د  -عل00م الحش00رات التطبيق00ي .ھ00ـ  -عل00م الطفيلي00ات .و – عل00م
األسماك ( .علوم أحياء فقط
 – 5العلوم قسم الفيزياء تخصص ) الفيزياء النظرية – الفيزياء التطبيقية ( علوم الفيزياء فقط
 17ـ كلية العمارة ) الخرطوم (:
تمنح الكلية بك0الوريوس الش0رف ف0ى العم0ارة ف0ى خم0س س0نوات وتض0م األقس0ام التالي0ة ) :التص0ميم
المعمارى – التخطيط العمرانى والتصميم الحضرى – إدارة واقتصاديات التشييد – دراس0ة اإلس0كان
والتعمير (  .تعتمد دراسة العماره على الدمج بين العلوم المختلفة والمبادئ الھندسية والفنون.
 18ـ كلية الھندسة ) الخرطوم (:
تمنح درجة البكالوريوس بدرجة الشرف فى خمس سنوات وتضم األقسام التالية:ـ
 - 1الھندسة المدنية - 2 .الھندسة الكيميائية - 3 .الھندسة الزراعية والبيولوجية.
 - 4ھندسة المساحة - 5 .ھندسة التعدين - 6 .ھندسة النفط والغاز الطبيعي.
 - 7الھندس000ة الكھربائي000ة واإللكتروني000ة ) تم000نح درج000ة البك000الوريوس ف000ي ھندس000ة اإللكتروني000ات
والحاسوب – ھندسة االتصاالت – ھندسة نظم التحكم والقياسات – ھندسة نظم القدرة الكھربائية –
ھندس00ة برمجي00ات ال00نظم اإللكتروني00ة(  - 8 .الھندس00ة الميكانيكي00ة تم00نح درج00ة البك00الوريوس ف00ى )
ھندس القدرة – ھندسة النظم – ھندسة التصميم والتصنيع (.
 19ـ كلية العلوم الرياضية ) الخرطوم (:
تمنح الكلية بكالوريوس الشرف في خمس سنوات في التخصصات التالية:ـ
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 - 1علوم الحاسوب - 2 .الرياضيات - 3 .اإلحصاء.
 - 4الرياضيات وعلوم الحاسوب - 5.اإلحصاء وعلوم الحاسوب - 6.تقانة المعلومات.

 20ـ كلية التربية ) أم درمان (:
أ  -تضم الكلية األقسام التخصصية التالية :أ  ) -اللغة العربية – اللغة اإلنجليزية – اللغة الفرنس0ية
–التاريخ – الجغرافيا – الفيزياء – الرياضيات – الكيمياء – األحياء – عل0م ال0نفس الترب0وى –
التربية الخاصة – التربية الرياضية ) بدني0ة( – التعل0يم قب0ل المدرس0ة – العل0وم األس0رية )تغذي0ة
صحية وعالجية(.
ب – تمنح الكلية الدرجات العلمية االتية بعد اكمال  170ساعة معتمدة.
 – 1بكالوريوس الشرف فى االداب والتربية.
 – 2بكالوريوس الشرف فى العلوم والتربية.
 – 3بكالوريوس الشرف فى التعليم االساسى فى االداب والتربية.
 – 4بكالوريوس الشرف فى التعليم االساسى فى العلوم والتربية.
• بعض الكليات ل0ديھا ش0روط خاص0ة لقب0ول الط0الب المرش0حين لھ0ا ويعتم0د القب0ول النھ0ائى للط0الب
على شروط الكلية المعنية.
العنوان :إدارة القبول والتسجيل
تلفون 83779293 - 83781768 :فاكس83790718 - 83771203 :
الموقع على األنترنتwww.uofk.edu :

البريد االلكترونىadmission@uofk.edu :
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جـامعة أم درمان اإلسالمية
جامع ة أم درم ان اإلس المية مؤسس ة ذات رس الة ديني ة ،وك ل نظمھ ا ولوائحھ ا تنبث ق م ن اإلس الم وعل ى
الطالب الراغبين في االلتحاق بھا التعھد بااللتزام بمبادئ الدين اإلسالمي فكرا ونھج ا وس لوكا واحت رام نظ م الجامع ة
ولوائحھ ا .وتتك ون الجامع ة اآلن م ن ثماني ة عش ر كلي ة وع دة أقس ام كم ا ھ و موض ح أدن اه وعل ى جمي ع المتق دمين
للجامعة مراعاة الشروط اإلضافية اآلتية:ـ
أ ـ مادة اللغة اإلنجليزية من ضمن المنھج الذي يدرس في جميع كليات الجامعة.
ب ـ ينافس طالب شــھادة القرآن الكريم والدراسات األسالمية في كلية أص0ول ال0دين والش0ريعة والق0انون واللغ0ة
العربية واآلداب ) شعبة التاريخ والحضارة اإلسالمية ( فقط.
وتضم الجامعة الكليات واألقسام اآلتية :
 1ـ كلية أصول الدين ) أم درمان (:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في أربع سنوات في اآلتي -:
ب  -قسم القراءات.
أ -قسم الدراسات االسالمية.
 2ـ كلية الشريعة والقانون ) أم درمان (:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في أربع سنوات.
 3ـ كلية اإلعالم ) الخرطوم (:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في أربع سنوات في التخصصات التالية:ـ
) الصحافة والنشر  -اإلذاعة والتلفاز  -العالقات العامة واإلعالن (.
 4ـ كلية الدعوة ) أم درمان (:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في أربع سنوات فى التخصصات التالية-:
 – 1الدعوة والثقافة اإلسالمية – 2 .األديان والدراسات اإلستراتيجية.
 5ـ كلية اآلداب ) أم درمان (:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في أربع سنوات في التخصص0ات التالي0ة ) -:الت0اريخ والحض0ارة اإلس0المية -
الوثائق والمكتبات  -الجغرافيا  -اللغة اإلنجليزية  -اللغة الفرنسية  -علم النفس  -علم االجتماع (.
 6ـ كلية االقتصاد والعلوم السياسية ) أم درمان (:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس العام في أربع سنوات وبكالوريوس الشرف فى خمس سنوات في التخصصات
التالية:ـ ) االقتصاد  -العلوم السياسية  -اإلحصاء (.
ب ـ كلية االقتصاد والعلوم السياسية ) المعيلق(:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس العام في أربع سنوات وبكالوريوس الشرف فى خمس سنوات في التخصصات
التالية:ـ ) االقتصاد (.
 7ـ كلية العلوم اإلدارية ) أم درمان (:
أ  -تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف بعدد ساعات معتمدة  167ساعة فى التخصصات التالية:ـ
) إدارة األعمال – المحاسبة  -التسويق (.
ب ـ كلية العلوم اإلدارية ) المعيلق(:
أ  -تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف بعدد ساعات معتمدة  167ساعة فى التخصصات التالية:ـ
) المحاسبة (.
 8ـ كلية التربية ) أم درمان (:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في أربع سنوات في أحد التخصصات التالية:ـ

أ ـ التربية القسم األدبي وتضم األقسام التالية) - :تربية دراسات إسالمية  -تربية جغرافيا  +ت0اريخ -
تربية ت0اريخ  +جغرافي0ا  -تربي0ة لغ0ة عربي0ة وآدابھ0ا  -تربي0ة لغ0ة إنجليزي0ة وآدابھ0ا  -ري0اض األطف0ال
والتربية الخاصة طالبات فقط (.
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ب ـ التربية القسم العلمي وتضم األقسام التالية:ـ ) التربية أحياء  +كيمياء  -التربية كيمياء  +أحي0اء
 -التربية رياضيات  +فيزياء  -التربية فيزياء  +رياضيات  -التربية علوم أسرية طالبات فقط (.

 9ـ كلية اللغة العربية ) أم درمان (:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى أربع سنوات في أحد التخصصيين التاليين :
 – 1اللغة العربية وآدابھا نظام سنة كاملة.
 – 2اللغة العربية للناطقين بغيرھا نظام فصلين دراسيين فى العام ) ثمانية فصول دراسية(.

 10ـ كلية الطب والعلوم الصحية ) أم درمان (
تمنح الكلية درجة البكالوريوس العام في الطب والجراحة في خمس سنوات )عشرة فصول دراسية(.

 11ـ كلية الصيدلة ) أم درمان (:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في الصيدلة في خمس سنوات.
 12ـ كلية المختبرات الطبية :
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في أربع سنوات .
 – 13كلية التمريض ) ام درمان  -المعيلق( :
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في أربع سنوات )طالبات فقط(.
 14ـ كلية الھندسة ) أم درمان (:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في خمس ســـنوات )عشرة فصول دراسية( في أحـــد التخصصــات التالية:ـ
) الھندسة المدنية  -الھندسة الميكانيكية  -ھندسة الكھرباء والحاسوب  -ھندسة التعدين "إستخالص معادن "
 -ھندسة المساحة (.

 15ـ كلية العمارة والتخطيط ) أم درمان (:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في خمس ســـنوات فى ھندسة ھندسة العمارة والتخطيط .

 16ـ كلية العلوم والتقانة ) أم درمان (:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف فى خمس سنوات في التخصصات التالية-:
أ -علوم أحياء فى التخصصات التالية-:
) الكيمياء  -النبات  -الحيوان  -األغذية وتقنيةاألغذية – التقنيةاإلحيائية ( .
أ -علوم رياضيات فى التخصصات التالية-:
) الرياضيات  -الفيزياء  -الجيولوجيا  -الفلك واإلرصاد الجوى(.
 17ـ كلية الزراعة ) أم درمان (:
تم000نح الكلي000ة درج000ة البك000الوريوس مرتب000ة الش000رف ف000ي خم000س س000نوات ف000ى التخصص000ات التالي000ة:ـ000
المحاص00يل الحقلي00ة – البس00اتين – وقاي000ة النب00ات  -زراع00ة المن000اطق القاحل00ة والص00حراء – تخط000يط
وتنس00يق الح00دائق  -اإلنت 0اج الحي00واني – انت00اج ال00دواجن  -عل00وم وتقان00ة األغذي00ة -االقتص00اد الزراع00ي
والتنمية الريفية – الھندسة الزراعية(.
 18ـ كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات ) أم درمان (:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف فى خمس سنوات في التخصصات التالية-:
) علوم الحاسوب  -نظم المعلومات – تقنية المعلومات (
العنوان :أمانة الشؤون العلمية إدارة القبول والتسجيل .
تلفون87511538 :
الموقع على األنترنتwww.oiu.edu.sd :
البريد اإللكترونىsfaa@oiu.edu.sd :
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جـامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
تتكون الجامعة من ثالث وعشرون كلية وھى:ـ
 1ـ كلية الطب )مجمع الكليات الطبية شارع عبيد ختم(:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس مرتبة الشرف فى عشرة فصول دراسية فى الطب والجراحة.
 2ـ كلية طب األسنان )مجمع الكليات الطبية شارع عبيد ختم(:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس مرتبة الشرف فى عشرة فصول دراسية فى طب األسنان.
 3ـ كلية الصيدلة )مجمع الكليات الطبية شارع عبيد ختم(:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس مرتبة الشرف فى عشرة فصول دراسية فى الصيدلة.

 4ـ كلية علوم المختبرات الطبية ) المقرن  -الخرطوم ( :
تمنح الكلية درجة البكالوريوس مرتبة الشرف فى عشرة فصول دراسية.
في التخصصات التالية ) :علم األحياء الدقيقة  -علم الدم والمناعة الدموية  -الكيمياء السريرية  -علم
الطفيليات والحشرات الطبية  -علم أمراض األنسجة والخاليا(.
ي00تم توزي00ع الطلب00ة للتخص00ص بع00د نھاي00ة الس00نة الرابع00ة )الفص00ل الدراس00ي الث00امن( بن00اءاً عل00ى االداء
االكاديمي والرغبة .

 5ـ كلية علوم األشعة الطبية ) الخرطوم شرق (:
تم00نح الكلي00ة درج00ه البك00الوريوس مرتب00ة الش00رف ف00ي ثماني00ة فص00ول دراس00ية ف00ى أح00د التخصص00ات
التالية:ـ
) أ  -تكنولوجيا األشعة التشخيصية .ب  -تكنولوجيا العالج باألشعة(

 6ـ كلية الھندسة )الخرطوم ش -:(61
تم نح الكلي ة درج ة بك الوريوس الھندس ة مرتب ة الش رف ف ي عش رة فص ول دراس ية .كم ا تم نح الكلي ة
درجة البكالوريوس التكنولوجى مرتبة الشرف فى عشرة فصول دراسية وھى كما يلى-:
) (1-6ـ بكالوريوس الھندسة:
أ ـ الھندسة الميكانيكية  :ھندسة )اإلنتاج – القدرة(.
ب ـ الھندسة الكھربائيـة  :ھندسة )التحكم – القوى والماكينات(.
ج ـ الھندسة المدنيــة  :ھندسة )اإلنشاءات – الطرق والنقل – الري والمياه – التشييد(
د ـ الھندسة اإللكترونية  :ھندسة )اإلتصاالت – الحاسوب والشبكات – اإللكترونيات الصناعية(.
ه ـ ھندسة الطيـران  :ھندسة )كھروإلكترونيات – ھياكل ومحركات(.
و ـ الھندسة الطبية الحيوية .
ز ـ ھندس00ة المس00ـاحة  :ھندس00ة )الجيوديس00يا – نظ00م المعلوم00ات الجغرافي00ة – المس00احة التص00ويرية
واإلستشعار عن بعد(.
يتم التوزيع على التخصصات الفرعية فى الھندسة بنا ًء على اآلداء األكاديمى والرغبة.
) (2-6ـ البكالوريوس التكنولوجي:
أ – البكالوريوس التكنولوجى الھندسة المدنية.
ب – البكالوريوس التكنولوجى الھندسة الكھربائية.
ج – البكالوريوس التكنولوجى الھندسة الميكانيكية.
د – البكالوريوس التكنولوجى الھندسة االلكترونية.
ه  -البكالوريوس التكنولوجى ھندسة المساحة.
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 7ـ كلية ھندسة النفط والتعدين )الخرطوم شارع : ( 61
تمنح الكلية درجة بكالوريوس مرتبة الشرف فى عشرة فصول دراسية وھى كما يلى-:
أ  -ھندسة النفط.
ب  -ھندسة إستكشاف النفط.
ج  -ھندسة نقل وتكرير النفط .
د – ھندسة التعدين ) طالب فقط (.
 – 8كلية العمارة والتخطيط )الخرطوم شارع : ( 61
تمنح الكلية درجة بكالوريوس مرتبة الشرف فى عشرة فصول دراسية فى تخصص العمارة ) تص0ميم
معمارى (
 9ـ كلية ھندسة وتكنولوجيا الصناعات )الخرطوم بحرى شارع الصناعات(-:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الھندسة مرتبة الشرف في عشرة فصول دراسية كما تم نح الكلي ة درج ة
البكالوريوس التكنولوجى مرتبة الشرف فى عشرة فصول دراسية وھى كما يلى:ـ

) (1-9بكالوريوس الھندسة
أ – الھندسة الكيميائية .
ب ـ ھندسة النسـيج  :تخصص ) إنتاج المنسوجات  -صناعة الملبوسات الجاھزة ( وي0تم توزي0ع الطلب0ة
بعد نھاية السنة الثالثة ) الفصل الدراسى السادس ( بنا ًء على األداء األكاديمى والرغبة.
د – البولمير ) مواد مركبة(.
ج ـ ھندسة البولمير )تصنيع بالستيك(.
ه ـ ھندسة الصناعات الجلدية.
) (2-9البكالوريوس التكنولوجى
أ – البكالوريوس التكنولوجى فى ھندسة تصنيع األغذية.

 10ـ كلية ھندسة المياه والبيئه ) الخرطوم بحري – الكدرو( :
تمنح الكلية درجة البكالوريوس )مرتبة الشرف( في عشرة فصول دراسية فى التخصصات التالية:ـ
ب – الھندسة البيئية.
أ  -ھندسة موارد المياه.

 11ـ كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات ) المقرن  -الخرطوم ( :
تمنح الكلية بكالوريوس مرتبة الشرف في ثمانية فصول دراسية في التخصصات التالية:ـ
ب  -الحاسوب ونظم المعلومات .ج  -نظم الحاسوب والشبكات.
أ  -علوم الحاسوب.
د  -ھندسة البرمجيات .ه – تقانة المعلومات.

 12ـ كلية العلوم ) المقرن  -الخرطوم (:
تم000نح الكلي000ة درج000ة بك000الوريوس العل000وم مرتب000ة الش000رف كم000ا تم000نح الكلي000ة درج000ة البك000الوريوس
التكنولوجى مرتية الشرف فى أحد التخصصات التالية وھى كما يلى:ـ
) (1-12بكالوريوس العلوم أحياء:
أ – علوم تخصص الكيمياء فى عشرة فصول دراسية .
بـ  -علوم النبات فى عشرة فصول دراسية.
ج – علم الحيوان فى عشرة فصول دراسية.
د – علوم تخصص الكيمياء الحيوية فى عشرة فصول دراسية.
) (2-12بكالوريوس العلوم رياضيات:
أ – علوم تخصص الرياضيات فى عشرة فصول دراسية .
ب – علوم تخصص األحصاء فى عشرة فصول دراسية.
ج  -علوم الجيولوجيا فى عشرة فصول دراسية.
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د – علوم تخصص الفيزياء فى عشرة فصول دراسية .
) (3-12بكالوريوس العلوم المختبرات العلمية:
أ – مختبرات علمية كيمياء فى ثمانية فصول دراسية.
ب – مختبرات علمية فيزياء فى ثمانية فصول دراسية .
) (4-12البكالوريوس التكنولوجى :
أ – البكالوريوس التكنولوجى فيزياء فى عشرة فصول دراسية .
ب – البكالوريوس التكنولوجى كيمياء فى عشرة فصول دراسية.

 13ـ كلية الدراسات التجارية ) المقرن ـ الخرطوم (:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في ثمانية فصول دراسية فى أحد التخصصات التالية:ـ
أ-المحاسبة والتمويل ب  -التكاليف والمحاسبة اإلدارية ج – البنوك والتمويل د – إدارة األعمال
ھـ – االقتصاد التطبيقي و -السكرتارية ز– نظم المعلومات اإلدارية .ح -التسويق(

 14ـ كلية التربية ) المقرن ـ الخرطوم (:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس التربية مرتبة الشرف في ثماني0ة فص0ول دراس0ية ف0ي أح0د التخصص0ات
التالية:ـ
أ – القسم العلمى فى التخصصات التالية ) :الرياضيات  -الكيمياء ج  -الفيزياء (.
ب – القسم االدبى فى التخصصات التالية ) :اللغة اإلنجليزية  -اللغة الفرنسية  -اللغ0ة العربي0ة  -عل0م
النفس  -التعليم قبل المدرسة (.
ج  -التربية الفنيه .
د  -التربية أساس )لغة إنجليزية – لغة عربية – دراسات إسالمية(
ه  -التربية التقنية تخصص ) كھرباء  -ميكانيكا  -مدنية (.

 15ـ كلية الفنون الجميلة والتطبيقية ) المقرن ـ الخرطوم (:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الفنون في ثمانية فصول دراسية في أحد التخصصات التالية:ـ
) التص000ميم اإليض000احي  -التص000ميم الص000ناعي  -تص000ميم طباع000ة المنس000وجات  -الخط000وط والزخرف000ة -
الطباعة والتجليد  -الخزف  -النحت  -التصميم الداخلي – التلوين – تصميم األزياء والمالبس(.
• يتوقف القبول النھائي بكلية الفنون الجميلة والتطبيقية على اجتياز امتحان القدرات.
 16ـ كلية الدراسات الزراعية ) شمبات (:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الزراعة مرتبة الشرف في عشرة فصول دراسية ف0ي أح0د التخصص0ات
التالية:ـ أ  -تكنولوجيا األغذية ب  -وقاية النبات ج  -اإلرشاد الزراعي والتنمي0ة الريفي0ة د  -البس0اتين
ه  -الھندسة الزراعية و  -علوم التربة والمياه ز  -إنتاج المحاصيل الحقلية ح  -االقتصاد الزراع0ي ط
 اإلنتاج الحيواني ي  -علوم األسرة والمجتمع (. – 17كلية الطب البيطري ) حلة كوكو (:
تمنح الكلية بكالوريوس مرتبة الشرف فى طب وجراحة الحيوان في عشرة فصول دراسية.
 – 18كلية علوم وتكنولوجيا اإلنتاج الحيواني ) حلة كوكو (:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس مرتبة الشرف في عشرة فصول دراسية فى أحد التخصصات التالية:
أ  -علوم وتكنولوجيا اإلنتاج الحيوانى )علوم وتكنولوجيا األلبان  -علوم وتكنولوجيا اللحوم  -عل0وم
وتكنولوجي00ا ال00دواجن – ارش00اد وتنمي00ة اإلنت00اج الحي00وانى ( ي00تم توزي00ع الط00الب عل00ى التخصص00ات
المذكوره فى نھاية الفصل الدراسى الرابع بناء على اآلداء األكاديمى والرغبة.
ب  -بكالوريوس مرتبة الشرف فى علوم األسماك والحياة البرية في عشرة فصول دراسية.
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 19ـ كلية علوم الغابات والمراعى )سوبا (:
تم00نح الكلي00ة درج00ة بك00الوريوس مرتب00ة الش00رف ف00ى عش00رة فص00ول دراس00ية ف00ى أح00د التخصص00ات
التالية-:
أ  -علوم الغابات .ب -علوم المراعى.
 20ـ كلية الموسيقا والدراما ) الخرطوم جنوب (:
تمنح الكلية الدرجات العلمية التالية:ـ
 - 1بكالوريوس الموسيقا )شرف( في عشرة فصول دراسية فى التخصصات التالية-:
أ – اآلالت الموسيقية بعدد  197ساعة معتمدة.
ب – الصوت والغناء بعدد  169ساعة معتمدة.
ج – التأليف الموسيقى بعدد  197ساعة معتمدة.
 - 2بكالوريوس الدراما في ثمانية فصول دراسية.
• يتوقف القبول النھائي بكلية الموسيقا والدراما على اجتياز امتحان القدرات.
 21ـ كلية التربية البدنية والرياضة ) الخرطوم ـ شارع :( 61
تمنــح الكلي0ة درج0ة البك0الوريوس ف0ي ثماني0ة فصـ0ـول دراســ0ـية ف0ي التربي0ة البدني0ة والرياض0ة ف0ى
التخصصات التالية :ـ ) التربية البدني0ة المدرس0ية  -اإلدارة الرياض0ية  -الت0دريب الرياض0ى  -اإلع0الم
الرياضى (.
* تشترط الكلية اجتياز االختبارات الطبية والقدرات البدنية والحركية.
 22ـ كلية اللغات ) المقرن – الخرطوم (:
تمنح الكلية الدرجات العلمية التالية في ثمانية فصول دراسية:ـ
أ -بكالوريوس اللغة العربية ب -بكالوريوس اللغة الفرنسية ج  -بكالوريوس اللغة اإلنجليزية.
إذا كان الطالب مكفوفا ً ورشح للقبول بالكلية فإنه يشترط أن يكون ملما ً بالقراءة والكتابة ) بطريق0ة
برايل ( وأن يجتاز االمتحان الذى تعقده الكلية.
 23ـ كلية علوم االتصال )الخرطوم جنوب ـ غرب االمدادات الطبية(:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى علوم االتص0ال ف0ي ثماني0ة فص0ول دراس0ية ف0ي أح0د التخصص0ات
االتية  :ـ
) العالقات العامة واإلعالن  -الصحافة والنشر  -اإلذاعة )راديو وتلفزي0ون(  -التص0وير والس0ينما -
الوسائط المتعددة ( .
العنوان:الخرطوم المقرن غرب استاد الخرطوم
تلفون0155663306 - 0155660891 :
الموقع على اإلنترنتwww.Sustech.edu :
البريد اإللكترونيsca@sustec.edu :
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جـامعة الجزيـــرة
ت ﱠ
ص وظيف ة الجامع ة ف ي القي ام بدراس ة البيئ ة الريفي ة ،وت دريب )الك وادر( الق ادرة عل ى حس ن
ُلخ ُ
استثمار إمكانيات الريف السوداني ،وتدريب )الكوادر( على حسن التنسيق بين احتياجات اإلنس ان والحي وان
واألرض .ونظام الدراسة في جامعة الجزيرة ھو نظام فترات دراسية وينقس م الع ام إل ى فت رتين دراس يتين ،
ومدة الفترة خمسة عشر أُسبوعاً .وتضم الجامعة الكليات اآلتية:ـ
 1ـ كلية الطب ) مدنى (:
تقوم بتدريس الطب بالطريقة الحديثة وتتخذ إستراتيجية معينة لذلك .مدة الدراسة خمس سنوات وھى عب0ارة
عن عشرة فصول دراسية يتراوح الفصل الدراسي ما بين  18ـ  22أسبوعا ً ويتب0ع نظ0ام الس0اعات المعتم0دة ،
ي00تم تق00ويم الطال00ب بنظ00ام التق00ويم المس00تمر وين00ال ش00ھادة البك00الوريوس ف00ي الط00ب والجراح00ة بنھاي00ة الس00نوات
الخمس.
 2ـ كلية طب األسنان )مدني(:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم واألسنان ومدة الدراس0ة خم0س س0نوات )عش0رة فص0ول
دراسية(.
 3ـ كلية الصيدلة ) مدني (:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف في الصيدلة في خمس سنوات.
 4ـ كلية علوم المختبرات الطبية ) مدنى (:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس العلوم )شرف( في المختبرات الطبية في أربع سنوات في التخصصات اآلتية -:
)األحياء الدقيقة  -أمراض الدم  -الكيمياء السريرية  -الطفيليات الطبية  -األنسجة والخلويات المريضة( .
 5ـ كلية العلوم الطبية التطبيقية ) مدنى (:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس العلوم ) شرف ( فى أربع سنوات في التخصصات التالية-:
ب ـ علم النفس الصحي.
أ ـ علوم التمريض.
د – العالج الطبيعى.
ج ـ التخدير والعناية المكثفة.
 6ـ كلية العلوم الزراعية ) مدنى (:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس العلوم )شرف( في العلوم الزراعية في خمس سنوات في التخصصات التالي0ة-:
) عل00وم المحاص00يل  -البس00اتين  -وقاي00ة المحاص00يل  -عل00وم البيئ00ة والم00وارد الطبيعي00ة  -الھندس 0ة الزراعي00ة -
اإلرش0اد الزراع00ى  -عل00م الترب00ة والمي0اه  -اإلنت00اج الحي00واني  -االقتص00اد الزراع0ي  -عل00وم األغذي00ة  -المبي00دات
والسميات(.
 7ـ كلية العلوم الصحية والبيئية ) الحوش (:
تم00نح الكلي00ة درج00ة بك00الوريوس العل00وم ) ش00رف ( ف00ي الص00حة العام00ة وص00حة البيئ00ة ف00ي خم00س س00نوات ف00ى
التخصصات التالية ) :صحة البيئة  -الوبائيات  -سالمة وصحة الغذاء  -التثقيف الصحى(.
 8ـ كلية اإلنتاج الحيواني ) المناقل (:
تمنح الكلية بكالوريوس العلوم )شرف( في اإلنتاج الحيواني في خمس سنوات فى التخصصات التالية ) :إنتاج
وتقانة االلبان  -إنتاج وتقانة اللحوم  -إنتاج وتقانة األسماك – علوم الحياة البري0ة  -تغذي0ة الحي0وان – وراث0ة
وتربية الحيوان  -إنتاج الدواجن (.
 9ـ كلية الھندسة والتكنولوجيا ) مدنى (:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس العلوم )الشرف( في خمس سنوات فى المجاالت اآلتية-:
) ھندسة الحاسوب  -ھندس0ة األغذي0ة  -الھندس0ة الكيميائي0ة  -ھندس0ة االتص0االت  -ھندس0ة ال0تحكم  -الھندس0ة
الطبية  -الھندسة المدنية.

 10ـ كلية العلوم الرياضية والحاسوب ) مدنى (:
تمنــح الكلية درجـة بك0الوريوس العل0وم )شـ0ـرف( ف0ي خم0س س0نوات ف0ي التخصص0ات التالي0ة -:الرياض0يات
وعلوم الحاسوب  -اإلحصاء وعلوم الحاسوب  -علوم الحاسوب
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 11ـ كلية االقتصاد والتنمية الريفية ) مدني (:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس العلوم )عام( في أربع سنوات ،ودرجة بكالوريوس العلوم )شرف( في خمس
س00نوات ف00ى التخصص00ات التالي00ة ) -:المحاس00بة والتموي00ل  -االقتص00اد  -إدارة األعم00ال  -التنمي00ة الريفي00ة -
اإلحصاء التطبيقي والديموغرافيا – العلوم السياسية والعالقات الدولية (.
 12ـ كلية التربية ) حنتوب (:
تم00نح الكلي00ة درج00ة بك00الوريوس التربي00ة )ش00رف( ف00ي أرب00ع س00نوات ف00ي أح00د التخصص00ات التالي00ة ) -:اللغ00ة
اإلنجليزية  -اللغة الفرنسية  -الكيمياء واألحياء  -الرياضيات والفيزياء  -علم النفس التطبيقى (.
 13ـ كلية االداب والعلوم االنسانية ) الكاملين (:
تمنــح الكلية درج0ة بك0الوريوس االداب )ع0ام( ف0ي أرب0ع س0نوات وبك0الوريوس االداب )ش0رف( ف0ي خم0س
سنوات فى أحد التخصصات التالية ) -:اللغة العربية وادابھا -اللغة اإلنجليزية وادابھا -الت0اريخ -الجغرافي0ا
ونظم المعلومات الجغرافية -االثار – علم النفس – اللغة الفرنسية(.
 14ـ كلية التربية ) الحصاحيصا (:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس التربية )شرف( في أربع سنوات في أحد التخصصات التالي0ة)-:اللغ0ة العربي0ة
والدراسات اإلسالمية  -الجغرافيا والتاريخ  -اللغة اإلنجليزية ( .
 15ـ كلية اإلعالم ) فداسي الحليماب (:
تمنح الكلية درجة بك0الوريوس العل0وم )ش0رف( ف0ي أرب0ع س0نوات )ثماني0ة فص0ول دراس0ية( ف0ي التخصص0ات
التالية ) -:اإلذاعة والتلفزيون – الصحافة والنشر – الوسائط المتعددة – العالقات العامة (.
 16ـ كلية الدراسات التجارية )الھاللية(:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس العام وبكالوريوس الشرف فى-:
أ – إدارة األعمال ) اإلقتصاد اإلدارى  -نطم المعلومات اإلدارية  -اإلدارة الصناعية(.
ب – المحاسبة واإلدارة المالية .ج – المصاريف والتأمين.
 17ـ كلية القانون )ابوحراز(:
تمنح بكالوريوس الشرف فى القانون فى ثمانية فصول دراسية.
 18ـ كلية العلوم )ابوحراز(:
تمنح بكالوريوس العلوم )شرف( فى التخصصات التالية-:
أ – علوم أحياء فى التخصصات التالية -:
) الكيمياء – علم النبات واألحياء الدقيقة الكيمياء اإلحيائية واألحياء الجزيئية – علم الحيوان (
ب – علوم رياضيات فى التخصصات التالية -:
) علوم األرض – الفيزياء وعلوم الفلك (.
عنوان الجامعة :ودمدنى
فاكس0511842526 :
تلفون0511826700 :
الموقع على األنترنتwww.mail.uofg.edu.sd :
البريد اإللكترونىSecacadaffairs@uofg.edu.sd :
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جـامعة البطـانـة
مؤسس ة تعليمي ة ذات أبع اد بيئي ة ورس الة ثقافي ة إجتماعي ة تنموي ة تعن ى أوالً بتأكي د الھوي ة
الس ودانية وموروثاتھ ا العقائدي ة والثقافي ة م ع اإلرتب اط العض وى ب المجتمع كم ا تعم ل عل ى التع رف عل ى
مشاكله والعمل على حلھا عن طري ق تخ ريج الك وادر المؤھل ه لقي ادة التنمي ة والبح ث العلم ى الموج ه فض الً
على إنتاج ونشر المعرفة .
تضم الجامعة سبع كليات ھى -:
 1ـ كلية الطب ) رفاعة ( :
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الطب والجراحة فى خمس سنوات )عشرة فصول دراسية(.
 2ـ كلية علوم المختبرات الطبية ) رفاعة ( :
تم00نح الكلي00ة درج00ة بك00الوريوس الش00رف ف00ى عش00رة فص00ول دراس00ية ف00ى اح00د التخصص00ات التالي00ة )
الطفيليات الطبية – أمراض ال0دم والمناع0ة الدموي0ة – األنس0جة والخلوي0ات المريض0ة – األحي0اء الدقيق0ة –
الكيمياء السريرية (.
 3ـ كلية الطب البيطري ) تمبول (:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الطب البيطرى فى خمس سنوات )عشرة فصول دراسية(.
 4ـ كلية علوم اإلدارة واالقتصاد )رفاعة(:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس العلوم )عام( ف0ي أرب0ع س0نوات )ثماني0ة فص0ول دراس0ية( وبك0الوريوس
العل000وم )ش000رف( ف000ي خم000س س000نوات ف000ى عل000وم اإلدارة واالقتص000اد )عش000رة فص000ول دراس000ية ( ف000ي
التخصصات التالية:ـ
إدارة األعمال – نظم المعلومات اإلدارية – المحاسبة – االقتصاد .
 5ـ كلية التربية ) رفاعة(:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس التربية ) شرف ( فى أربع سنوات )ثمانية فص0ول دراس0ية ( ف0ي أح0د
التخصصات التالية) -:رياضيات وحاسوب – كيمي0اء وأحي0اء – لغ0ة إنجليزي0ة  -لغ0ة عربي0ة ودراس0ات
إس00المية – جغرافي00ا وت00اريخ  -فيزي00اء ورياض00يات – التربي00ة الخاص00ة – التعل00يم قب00ل المدرس00ة – عل00م
النفس التربوى (.
 6ـ كلية العلوم الطبية التطبيقية:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى علوم التمريض .
 7ـ كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات ) رفاعة (:
تمنح الكلية درج0ة بك0الوريوس الش0رف ف0ى خم0س س0نوات )عش0رة فص0ول دراس0ية( ف0ى التخصص0ات
التالية-:
أ  -علوم الحاسوب .ب – تقانة المعلومات .ج – نظم المعلومات.
 – 8كلية الشريعة والقانون )رفاعة(:
تمنح درجة البكالوريوس فى الشريعة والقانون فى أربع سنوات ) ثمانية فصول دراسية(.
عنوان الجامعة :تلفون0120344989 - 0120340515 - 0120344512 :
فاكس0157903649 - 0157904611 :

الموقع على األنترنتwww.alboutana-edu-sd :
البريد اإللكترونىDAA@alboutana-edu-sd :
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جـامعة القـرآن الكـريم والعلوم اإلسالمية
ھ ي ھيئ ة علمي ة ذات شخص ية اعتباري ة وص فة تعاقبي ة مس تديمة .أنش ئت الجامع ة ع ام 1989م
بتوحيد كلية القرآن الك ريم ب أم درم ان ومعھ د أم درم ان العلم ي  .وتتطل ع الجامع ة للعم ل عل ى نھض ة ال بالد
فكرياً وعلمي اً واقتص ادياً واجتماعي اً وثقافي اً  ،وتعن ى بتأكي د ھوي ة األم ة وتأص يلھا وت دريس الق رآن الك ريم
وعلومه والسنة النبوية وعلومھا واللغة العربية وآدابھا والعلوم االقتصادية واإلدارية والقانونية واإلعالمية
وعلوم الحاسوب وتدريس اللغات األجنبية الحية والعلوم التربوية وسائر علوم الدين فى سائر البالد.
♦ تشترط جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية حفظ القرآن الكريم كامال لقسم القراءات وعل0وم
القران.
♦ تؤھ00ل إج00ازة حف00ظ الق00رآن الك00ريم الص00ادرة ع00ن الجامع00ة للترش00يح لكلي00ة الق00رآن الك00ريم فق00ط ،
وتشترط الجامعة النجاح فى امتحان مواد تاھيل الحفظة لاللتحاق بالكلية .
♦ تمنح الجامعة درجة البكالوريوس في أربع سنوات في الكليات التالية:ـ
 1ـ كلية القرآن الكريم ) أم درمان ( :
تعني الكلية بدراسة القرآن الك0ريم وحفظ0ه وت0دريس علوم0ه والدراس0ات اإلس0المية ،وتض0م الكلي0ة
األقسام التالية  ) -:القراءات وعلوم القرآن  -الدراسات اإلسالمية – الحديث وعلومه (.

 2ـ كلية الشريعة )أم درمان  -األبيض  -بورتسودان(:
تعنى الكلية بتدريس علوم الشريعة والقانون والفقه وأصوله ،وتضم األقسام التالية-:
) الشريعة والقانون  -الفقه وأصوله (.
 3ـ كلية العلوم اإلدارية ) أم درمان (:
تعنى الكلية بدراسة مقررات متخصص0ة ف0ي الدراس0ات اإلداري0ة ف0ى عل0وم اإلدارة وفنونھ0ا ،ودراس0ات
مقارنة شرعية ومعاصرة وتأصيل إسالمي في مجال التخصص .وتضم الكلية األقسام التالية:
)اإلدارة العامة  -المحاسبة  -إدارة األعمال(
 4ـ كلية اإلقتصاد والعلوم اإلجتماعية )أم درمان( :
تعني بدراسة العلوم اإلقتصادية واإلجتماعية واإلنسانية والعلوم السياسية والعالق0ات الدولي0ة ،وتم0نح
الكلية درجة البكالوريوس فى أربع سنوات وتضم الكلية األقسام التالية :ـ
ب ـ قسم علم االجتماع.
أ – قسم اإلقتصاد.
د – قسم اإلحصاء التطبيقى.
ج ـ قسم التاريخ والحضارة.
ه – قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية.
 5ـ كلية اللغة العربية ) أم درمان  -األبيض (:
تعنى ھذه الكلية بدراسة اللغة العربية وآدابھا وتمنح الكلية درجة البكالوريوس في اللغة العربية.

 6ـ كلية الدعوة واإلعالم ) أم درمان (:
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تھ00تم الكلي00ة بتأھي00ل الطال00ب ف00ى الدراس00ات النظري00ة والتطبيقي00ة ف00ي مج00ال اإلع00الم والعالق00ات العام00ه،
وأبحاث الدعوة ونظم اإلتصال وتطبيقاته .وتضم الكلية األقسام التالية ) :العالقات العام0ة واإلع0الن -
الدعوة ونظم اإلتصال  -اإلذاعة والتلفاز – الصحافة والنشر(.
 7ـ كلية التربية ) أم درمان (:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى أربع سنوات فى األقسام التالية :ـ
)الق00رآن الك00ريم والدراس00ات اإلس00المية  -اللغ00ة العربي00ة  -الت00اريخ  -اللغ00ة اإلنجليزي00ة  -الجغرافي00ا -
الرياضيات  -الفيزياء  -األحياء  -الكيمياء (
يؤھل مطلوب الجامعة فى العلوم اإلسالمية الطال0ب للحص0ول عل0ى تخص0ص إض0افي ف0ي ت0دريس م0ادة
التربية اإلسالمية .

 8ـ مدرسة األلسن )أم درمان( .
تعني الكلية بتخريج دارسين مؤھلين في اللغات األجنبية الحية وتم0نح الكلي0ة درج0ة البك0الوريوس ف0ي
أربع سنوات وتضم المدرسة األقسام التالية -:
 1ـ اللغة االنجليزية.
 2ـ اللغة الفرنسية.
 3ـ اللغة التركية.

 9ـ كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات )أم درمان( .
تمنح درجة البكالوريوس في خمس سنوات وتضم الكلية األقسام التالية-:
 -1علوم الحاسوب  -2تقانة المعلومات  -3نظم المعلومات
العنوان :إدارة القبول والتسجيل ) أم درمان – غرب مسجد النيلين (
ت - 0122192766 - 87567310 :فاكس87561299 :
الموقع على األنترنتwww.Quran-unv.edu.sd :
البريد اإللكتروني-unv. edu.sd quranunv@quran :
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والية الجزيرة
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جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم مؤسسة علمية ذات رس0الة دعوي0ة تھ0دف إل0ى ص0ياغة الف0رد وتزوي0ده
بالعلوم الشرعية والعصرية  ،كما تھدف ال0ى تأص0يل العل0وم وارجاعھ0ا ال0ى الش0ريعة االس0المية حت0ى تك0ون
ھى الحاكمة فى المجتمع لتساھم بذلك فى نھضة األمة وفق تعاليم دينھ0ا الحني0ف  .وعل0ى الط0الب ال0راغبين
فى االلتحاق بالجامعة التعھد بالتزام مب0ادئ الش0ريعة اإلس0المية فك0راً ونھج0ا ً وس0لوكا ً وتش0ترط حف0ظ الق0رآن
الكريم كامالً لتخصص القراءات .وتمنح الجامعة البكالوريوس نظام األربع سنوات فى الكليات االتية-:
 1ـ كلية القرآن الكريم ) الكاملين (:
تعن00ى الكلي00ة بدراس00ة الق00رآن الك00ريم وحفظ00ه وت00دريس علوم00ه والدراس00ات اإلس00المية وتض00م االقس00ام
التالية -:أ -القراءات وعلوم القرآن .ب  -الدراسات اإلسالمية.
 - 2كلية الشريعة ) مدنى -الھاللية(:
تعنى ھذه الكلية بتدريس علوم الشريعة والقانون وتضم االقسام التالية-:
ب  -قسم الشريعة والقانون.
أ .قسم الفقه وأصوله.
 - 3كلية التربية ) مدنى( -:
يعتبر القرآن الكريم تخصصا ً محوريا ً وتضم الكلية االقسام التالية-:
)اللغة العربية  -اللغ0ة االنجليزي0ة  -اللغ0ة الفرنس0ية  -الرياض0يات – األحي0اء ) طالب0ات ( – الكيمي0اء )
طالبات (  -الفيزياء  -الجغرافيا  -التاريخ  -التعليم قبل المدرسى ) طالبات (  -الدراسات اإلسالمية(.
 - 4كلية التربية مرحلة االساس )مدنى( :ـ
يعتبر القرآن الكريم تخصصا ً محوريا ً  ،والدراسة مشتركة فى السنة االول0ى والثاني0ة لك0ل التخصص0ات
 ،ويش0عب الط0الب م00ن بداي0ة الفص0ل الدراس00ى الخ0امس عل00ى التخصص0ات التالي0ة ) :لغ00ة عربي0ة – لغ00ة
انجليزية – جغرافيا  -تاريخ – علوم  -رياضيات (.

 - 5كلية اللغة العربية )المناقل(-:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى اللغة العربية.
 – 6كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية )الحصاحيصا(-:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية-:
 – 2المحاسبة – 3 .إدارة األعمال  – 4العلوم السياسية
 – 1اإلقتصاد
 – 7كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات )رفاعة(-:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف فى خمس سنوات فى التخصصات التالية-:
 – 1علوم الحاسوب  – 2تقانة المعلومات

 – 8كلية اللغات )الحوش(-:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية):اللغة اإلنجليزية  -اللغة الفرنسية(.

 – 9كلية الدعوة واإلعالم )ابوعشر( )طالبات(-:
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تمنح الكلية درجة البكالوريوس العام فى التخصصات التالية) :الدعوة ونظم االتصال  -اإلعالم(.

 – 10كلية اآلداب )ابوقوتة( )طالبات(-:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس العام وبكالوريوس الشرف فى التخصصات التالية:
) التاريخ والحضارة اإلسالمية – الجغرافيا والبيئة( والبكالوريوس العام فى اللغة العربية.
العنوان :إدارة القبول والتسجيل – تلفون0120612900 :
الموقع علي األنترنتwww.uofg.edu.sd :
البريد اإللكترونيgoboltasil@uofg.edu.sd :
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جـامعة النيليــن
تتكون الجامعة من تسع عشر كلية وتتبع النظام الفصلى :
 -1كلية الطب ) :الخرطوم(:
تمنح بكالوريوس الشرف فى الطب والجراحة فى اثنى عشر فصل دراسي.
 -2كلية طب األسنان ) :الخرطوم(:
تمنح بكالوريوس الشرف فى طب األسنان فى عشرة فصول دراسية.

 -3كلية علوم التمريض ):الخرطوم(:
تمنح البكالوريوس العام فى ثمانية فصول دراسية وبكالوريوس الشرف فى عشرة فصول دراسية.
 -4كلية العالج الطبيعى )الخرطوم(
تمنح بكالوريوس الشرف فى عشرة فصول دراسية فى العالج الطبيعى .
 5ـ كلية الصيدلة )الخرطوم( -:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف فى عشرة فصول دراسية.
 6ـ كلية علوم المختبرات الطبية )الخرطوم(-:
تمنح درجة بكالوريوس الشرف في عشرة فصول دراسية في إحدى التخصصات اآلتية-:
) األحي00اء الدقيق00ة الطبي00ة  -أم00راض ال00دم والمناع00ة الدموي00ة  -األنس00جة المريض00ة والخالي00ا  -الكيمي00اء
السريرية  -الطفيليات والحشرات الطبية(.
 7ـ كلية اآلداب ) الخرطوم (:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف فى ثمانية فصول دراسية في أحد التخصصات التالية-:

أ – الدراس00ات اإلنس00انية ف00ى التخصص00ات التالي00ة ) الت00اريخ  -الجغرافي00ا  -الفلس00فة  -عل00م ال00نفس -
المكتبات والمعلومات  -اآلثار (.
ب – اللغات فى التخصصات التالية )اللغة العربية وآدابھا  -اللغة اإلنجليزية  -اللغة الفرنسية (.

 8ـ كلية التجارة )الخرطوم(:
تمنح بكالوريوس الشرف فى ثمانية فصول دراسية في أحد التخصصات التالية-:
) المحاسبة  -إدارة األعمال  -التأمين (.
 – 9كلية الدراسات اإلقتصادية واإلجتماعية):الخرطوم(:
تمنح بكالوريوس الشرف فى ثمانية فصول دراسية في أحد التخصصات التالية-:
) االقتصاد  -العلوم السياسية  -االجتماع واإلنثروبولوجيا والخدمة االجتماعية (.
 10ـ كلية القانون ) الخرطوم (:
تمنح الكلية بكالوريوس الشرف في ثمانية فصول دراسية فى القانون .
 11ـ كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات ) الخرطوم ( :
تمنح الكلية بكالوريوس الشرف في عشرة فصول دراسية في التخصصات اآلتية :
أ ) -علوم الحاسوب  -تقانة المعلومات  -ھندسة البرمجيات (.
ب -النظم ) نظم المعلومات المحاسبية  -نظم المعلومات اإلدارية  -نظم معلومات المكتبات (.
 12ـ كلية العلوم والتقانة ) الخرطوم (:
تمنح الكلية بكالوريوس الشرف في عشرة فصول دراسية فى أحد التخصصات التالية :ـ
 -1العل00وم أحي00اء ف00ى التخصص00ات التالي00ة ) األحي00اء  -األحي00اء الدقيق00ة واألحي00اء الجزيئي00ة  -التقني00ات
األحيائية (.
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 -2العلوم كيمياء فى التخصصات التالية ) الكيمياء  -الكيمياء الحيوية واألحياء الجزيئية (.
 - 3العل00وم فيزي00اء ف00ى التخصص00ات التالي00ة ) الفيزي00اء  -اللي00زر والطاق00ات المتج00ددة  -الفيزي00اء الطبي00ة
والحيوية (.
 – 4العلوم البيئية.

 – 13كلية النفط والمعادن )الخرطوم(:
تمنح الكلية بكالوريوس الشرف في عشرة فصول دراسية فى التخصصات التالية -:
) الجيولوجيا  -جيولوجيا المياه  -جيولوجيا الثروات المعدنية  -جيولوجيا البترول  -الجيوفيزياء ( .
 14ـ كلية الھندسة ) الخرطوم (:
تمنح الكلية بكالوريوس الشرف فى )عشرة فصول دراسية ( فى التخصصات التالية -:
ب  -ھندسة اإلتصاالت.
أ  -ھندسة الحاسوب.
د  -الھندسة الكيمائية.
ج  -ھندسة التحكم.
 15ـ كلية علوم البصريات ) الخرطوم (:
أ  -تمنح الكلية بكالوريوس الشرف في عشرة فص0ول دراس0ية وتش0مل المج0االت التالي0ة ) -:العدس0ات
الالصقة  -تقويم البصر  -االبصار المتدنى  -مجال واعصاب الرؤية  -التصوير الطبى(.
 16ـ كلية العلوم الرياضية واإلحصاء ) الخرطوم (:
تمنح الكلية بكالوريوس الشرف في عشرة فصول دراسية في التخصصات اآلتية:
) الرياضيات  -النمذجة والحوس0بة الرياض0ية  -اإلحص0اء والحوس0بة  -العل0وم االكش0وارية  -اإلحص0اء
والديموغرافيا(.
 17ـ كلية التقانة الزراعية وعلوم األسماك ) جبل أولياء (:
تمنح الكلية بكالوريوس الشرف في عشرة فصول دراسية في التخصصات التالية :ـ
ب  -علوم األسماك .
أ  -اإلنتاج الحيواني.
د  -تقانة األغذية.
ج  -الھندسة الزراعية.
 18ـ كلية التربية ) جنوب الخرطوم  -تريعة البجا (:
تمنح الكلية بكالوريوس الشرف فى ثمانية فصول دراسية فى التخصصات التالية-:
ب – الدراما
أ  -التربية الرياضية) طالب فقط (.
 19ـ كلية الفنون الجميلة والتصميم ) الخرطوم  -جبرة (:
تمنح الكلية بكالوريوس الشرف فى ثمانية فصول دراسية فى التخصصات التالية-:
ب – التصميم الداخلى
أ  -التلوين
العنوان :أمانة الشؤون العلمية  :ت0155778551 - 0155778550 - 0155775063 :
الموقع على اإلنترنتwww.neelain.edu.sd :
البريد اإللكترونىscientificaffairs@neelain.edu.sd :
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جـامعة الزعيم األزھري
تتكون جامعة الزعيم األزھري من خمسة عشر كلية وھى:ـ
 1ـ كلية الطـــب ) الخرطوم بحرى( :
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الطب والجراحة في خمس سنوات.

 2ـ كلية طب األسنان ) الخرطوم بحرى( :
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الطب والجراحة في خمس سنوات.
 3ـ كلية العلوم الطبية التقنية ) الخرطوم بحرى( :
تمنح الكلية درجة البكالوريوس العام فى أربع سنوات في التخصصات اآلتية:
ج – القبالة
ب  -التمريض
أ  -التخدير
 4ـ كلية علوم المختبرات الطبية ) الخرطوم بحرى( :
تمنـح الكلية درجة بكالوريوس الشرف في خمس سنوات فى أحد التخصصات األتية-:
ب – الكيمياء السريرية
أ – أمراض الدم ومبحث المناعة
د – أمراض األنسجة والخاليا
ج – الطفيليات والحشرات الطبية
ه – األحياء الدقيقة والمناعة السريرية.
 5ـ كلية الصحة العامة ) الخرطوم بحرى( :
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف في خمس سنوات .
 6ـ كلية علوم األشعة والتصوير الطبي ) الخرطوم بحرى( :
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف في أربع سنوات.
 7ـ كلية الھندسة )الخرطوم بحرى  /كافورى( :
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف في خمس سنوات في التخصصات اآلتية -:
) الھندسة المدنية  -الھندسة الكھربائية – ھندسة الحاسوب(.
 8ـ كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات ) بحرى /كافورى ( :
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف فى اربع سنوات فى التخصصات التالية :
)علوم الحاسوب  -تقانة المعلومات – نظم المعلومات (.
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 9ـ كلية الزراعة ) الخرطوم بحرى( :
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف في خمس سنوات فى التخصصات اآلتية-:
)البس00اتين  -اإلنت00اج الحي00واني  -عل00وم وتكنولوجي00ا األغذي00ة – اإلرش00اد الزراع00ي والتنمي00ة الريفي00ة -
وقاية النبات والدراسات البيئية – اإلقتصاد الزراعى (.

 10ـ كلية التربية )أمدرمان( :
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف فى خمس سنوات فى التخصصات التالية-:
) اللغ000ة العربي000ة  -اللغ000ة اإلنجليزي000ة  -الت000اريخ  -الجغرافي000ا  -الدراس000ات اإلس000المية  -عل000م ال000نفس -
الرياضيات  -الفيزياء  -الكيمياء  -األحياء (.
 11ـ كلية العلوم السياسية والدراسات اإلستراتيجية ) الخرطوم بحرى/كافورى ( :
تم00نح الكلي00ة درج00ة البك00الوريوس الع00ام ف00ي أرب00ع س00نوات ودرج00ة بك00الوريوس الش00رف ف00ي خم00س
سنوات فى كل من التخصصات التالية) :العلوم السياسية  -الدراسات اإلستراتيجية(.
 12ـ كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ) الخرطوم بحرى( :
تمنح الكلية درجة البكالوريوس العام في أرب0ع س0نوات وبك0الوريوس الش0رف ف0ي خم0س س0نوات
فى أحد التخصصات التالية) :االقتصاد  -إدارة األعمال  -المحاسبة(.
 13ـ كلية العلوم الحضرية ) الخرطوم بحرى/كافورى ( :
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف في خمس سنوات فى تخصص التخطيط الحضرى
 تم0نح الكلي0ة درج00ة بك0الوريوس الش00رف ف0ى أرب00ع س0نوات ف00ي أح0د التخصص00ات التالي0ة) -:عل00ومتنمية المرأة  -علوم السكان  -علوم البيئة(.

 14ـ كلية الشريعة والقانون ) الخرطوم بحرى/كافورى(:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس العام في أربع سنوات في الشريعة والقانون.

 15ـ كلية السياحة والفنادق )بحرى/كافورى( -:
تمنح الكلية بكالوريوس الشرف في أربع سنوات في التخصصات التالية-:
)إدارة السياحة – إدارة الفنادق والضيافة – األغذية والمطاعم – اإلرشاد السياحى(.
العنوان :أمانة الشؤون العلمية
تلفون0155886546 - 85344519 :
فاكس85348078 - 85344510 :
الموقع على األنترنتwww.alazhari.net :
البريد اإللكترونيalazhariuniv@sudanmail.net :
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جامعة بحري
تتكون الجامعة من ثمانية عشر كلية وھى :ـ
 1ـ كلية الطب:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الطب والجراحة في ست سنوات.

 2ـ كلية علوم التمريض:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس العام في علوم التمريض في أربع سنوات.
 3ـ كلية الصحة العامة :
تمنح الكلية درجة البكالوريوس العام في الصحة العامة وصحة البيئة ف0ي أرب0ع س0نوات وبك0الوريوس
مرتبة الشرف فى خمس سنوات فى احد التخصصات التالية-:
)التثقيف الصحى  -صحة وسالمة الغذاء  -صحة البيئة  -الوبائيات(.

 4ـ كلية الطب البيطري:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى العلوم البيطرية في خمس سنوات.
 5ـ كلية اإلنتاج الحيوانى:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف في خمس سنوات في تخصص االنتاج الحيوانى العام
 6ـ كلية الموارد الطبيعية والدراسات البيئية:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف في خمس سنوات في احد التخصصات التالية-:
)علوم األسماك  -الحياة البرية  -علوم الغابات  -الدراسات البيئية (.

 7ـ كلية الزراعة:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف في خمس سنوات في أحد التخصصات التالية-:
) علوم المحاصيل  -تكنولوجيا األغذية  -االقتصاد الزراعي واألعمال الزراعية  -علوم التربة والمي0اه
– وقاية وصحة النبات  -البساتين (.

 8ـ كلية العلوم التطبيقية والصناعية:
تمنـح الكلية درجـة بكالوريوس الشــرف في خمــس ســنوات في التخصصــات التالية-:
) الفيزي00اء واإللكتروني 0ات واالجھ00زه العلمي00ة واالرص00اد والج00وى – الكيمي00اء والكيمي00اء الص00ناعية -
الصناعات  -األحياء والتقانة (.
 9ـ كلية الھندسة:
تمنـح الكلية درجـة بكالوريوس الشــرف في خمس سنوات في أحد التخصصات التالية:ـ
) الھندس000ة المدني000ة  -الھندس000ة الميكانيكي000ة  -الھندس000ة الكھربائي000ة  -ھندس000ة العم000ارة  -الھندس000ة
الزراعية (.
 10ـ كلية الحاسوب والرياضيات:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف فى خمس سنوات فى أحد التحصصات التالية-:
) علوم الحاسوب  -تقنية المعلومات – نظم الحاسوب والشبكات – الرياضيات واإلحصاء ( .
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 11ـ كلية التربية:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف في خمس سنوات في احد التخصصات التالية-:
أ -برامج أعداد معلم0ى مرحل0ة التعل0يم الث0انوى ف0ي التخصص0ات التالي0ة)) -:اللغ0ة العربي0ة وآدابھ0ا( –
)اللغ00ة اإلنجليزي00ة وآدابھ00ا( – )الجغرافي00ا( – )الت00اريخ( – )الرياض00يات( – )الفيزي00اء( – )األحي00اء( –
)الكيمياء((.
ب  -برامج أعداد معلمى مرحلة التعليم األساسى فى التخصصات التالية)) :اللغة اإلنجليزية( – )اللغ0ة
العربية( – )الدراسات اإلسالمية( – )التاريخ( – )الجغرافيا( – )العلوم( – )الرياضيات((.
ج – التعل00يم قب00ل المدرس00ة.د – التربي00ة األس00رية.ھ00ـ  -التربي00ة الفني00ة .و -التربي00ة الخاص00ة  +ري00اض
األطفال.

 12ـ كلية الدراسات االجتماعية واالقتصادية:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس العام ف0ي أرب0ع س0نوات وبك0الوريوس الش0رف ف0ي خم0س س0نوات ف0ي
احد التخصصات التالي0ة ) -:االقتص0اد – اإلحص0اء وال0ديموغرافيا  -العل0وم السياس0ية – عل0م االجتم0اع
واالنثروبولوجيا(.
 13ـ كلية العلوم اإلدارية:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس الع0ام ف0ى ارب0ع س0نوات وبك0الوريوس الش0رف ف0ي خم0س س0نوات ف0ي
اح0000د التخصص0000ات التالي0000ة ) -:المحاس0000بة والتموي0000ل  -اإلدارة العام0000ة  -إدارة األعم0000ال  -الدراس0000ات
المص0000رفية والمالي0000ة – التك0000اليف والمحاس0000بة اإلداري0000ة – إدارة الم0000وارد البش0000رية – التس0000ويق –
السكرتارية التنفيذية(.
 14ـ كلية القانون:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس الشرف فى أربع سنوات .
 15ـ كلية العلوم اإلنسانية:
تمنـح الكليـة درجـة البكالوريوس العام في أربع سنوات وبكالوريوس الشـرف في خمـس سـنوات في
أحد التخصصات التالية ) الجغرافيا – التاريخ – اإلعالم – الفلسفة – اآلثار – مقارنة األدي0ان – عل0م
النفس (.
 16ـ كلية دراسات المجتمع والتنمية الريفية:
تمنــح الكلية درجة البكالوريوس العام في أربع سنوات وبك0الوريوس الش0رف ف0ي خم0س س0نوات ف0ي
التخصص00ات التالي00ة) -:االتص00ال التنم00وي  -التنمي00ة الريفي00ة  -الخدم00ة اإلجتماعي00ة – عل00وم المكتب00ات
والمعلومات(.
 17ـ كلية جيولوجيا البترول والمعادن:
تمنـ00ـح الكلي00ة درج00ة بك00الوريوس الش00رف ف00ى خم00س س00نوات ف00ي التخصص00ات التالي00ة) -:جيولوجي00ا
البترول  -جيولوجيا المياه الجوفيه  -الثروات المعدنية (.
 18ـ كلية اللغات:
تمنــح الكلية درجة البكالوريوس العام في أربع سنوات وبك0الوريوس الش0رف ف0ي خم0س س0نوات ف0ي
التخصصات التالية ) -:اللغة العربية – اللغة اإلنجليزية  -اللغة الفرنسية(.
العنوان -:تلفون0155888410 - 0155888409 :
الموقع على األنترنتwww.bahri.edu.sd :
البريد اإللكترونيac@bahri.edu.sd :
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جـامعة شنـدي
تضم الجامعة أربعة عشر كلية ھي-:
 1ـ كلية الطب )شندى(:

تمنح الكلية البكالوريوس فى الطب والجراحة في ست سنوات ) اثني عشر فصالً دراسيا ً(.

 - 2كلية طب األسنان )شندى (
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى طب األسنان فى خمس سنوات )عشرة فصول دراسية(.
 – 3كلية علوم المختبرات الطبية )شندى(:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في أربع سنوات مع درجة الشرف ) ثمانية فصول دراسية (.
) ثمانية فصول دراسية( .
 -4كلية علوم التمريض )شندى(:
تمنح الكلية البكالوريوس في أربع سنوات مع درجة الشرف )ثمانية فصول دراسية(
 – 5كلية الصحة العامة )المتمة(:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في أربع سنوات مع درجة الشرف)ثمانية فصول دراسية(.
 6ـ كلية العلوم والتقانة ) شندي ( :
تم00نح الكلي00ة بك00الوريوس العل00وم مرتب00ة الش00رف ف00ى خم00س س00نوات ) عش00رة فص00ول دراس00ية( ف00ى
التخصصات التالية-:
أ -علوم أحياء فى التخصصات التالية ) :الكيمياء – الحيوان – النبات – التقانة اإلحيائية(.
ب -علوم رياضيات فى التخصصات التالية ) :الفيزياء  -الرياضيات – اإلحصاء التطبيقى (.
 7ـ كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات ) شندى (:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف ف0ى ) عل0وم الحاس0وب – تقان0ة المعلوم0ات – نظ0م المعلوم0ات(
فى أربع سنوات ) ثمانية فصول دراسية(.

 8ـ كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ) شندى( :
تم0نح الكلي00ة درج00ة بك00الوريوس الش00رف ف00ي أرب00ع س0نوات دراس00ية )ثماني00ة فص00ول دراس00ية ( ف00ى التخخص00ات
التالية-:
أ – المحاسبة بعدد  160ساعة معتمدة ب – إدارة األعمال بعدد  163ساعة معتمدة
ج – اإلقتصاد بعدد  167ساعة معتمدة .د – التمويل والمصارف  167ساعة معتمدة

 9ـ كلية القانون ) المتمة (:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف في أربع سنوات) ثمانية فصول دراسية(.
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 10ـ كلية التربية )شندى(-:
أ  -إلعداد معلمي مرحلة األساس:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس التربية مرحل0ة األس0اس م0ع مرتب0ة الش0رف ف0ى أرب0ع س0نوات ) ثماني0ة
فصول دراسية(.

ب – برنامج التعليم الثانوى:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف فى خمس سنوات )عشر فصول دراسية( فى:
أ  -التربية واآلداب ) الدراسات اإلسالمية – اللغة العربية – اللغة اإلنجليزية – الجغرافيا – التاريخ(
ب  -التربية والعلوم )الرياضيات – األحياء – الفيزياء – الكيمياء( .

 11ـ كلية اآلداب ) شندى (:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس العام في أربع سنوات ) ثمانية فصول دراسية ( وبكالوريوس الشرف
فى خمس سنوات ) عشرة فصول دراسية( في العلوم التالية-:
ب  -اللغة اإلنجليزية بعدد  165ساعة معتمدة.
أ  -اللغة العربية بعدد  165ساعة معتمدة
د – التاريخ بعدد  165ساعة معتمدة
ج  -اللغة الفرنسية بعدد  167ساعة معتمدة
ه – الدراسات اإلسالمية بعدد  165ساعة معتمدة و – الجغرافيا بعدد  165ساعة معتمدة
ز – اإلعالم بعدد  165ساعة معتمدة.
 12ـ كلية السياحة واآلثار ) شندى (:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس العام فى أربع سنوات ) ثمانية فصول دراسية ( وبكالوريوس الشرف
فى خمس سنوات ) عشرة فصول دراسية ( في التخصص0ات التالي0ة) -:اآلث0ار  -المت0احف -الس0ياحة -
الفنادق (.

 13ـ كلية الدراسات التنموية ) طيبة الخواض (:
تم00نح الكلي00ة درج00ة البك00الوريوس الع00ام ف00ى أرب00ع س00نوات ) ثماني00ة فص00ول دراس00ية ( ف00ى التخصص00ات
التالية-:
أ – بكالوريوس تنمية المجتمع
ب – بكالوريوس التنمية اإلقتصادية.
ج – بكالوريوس علم اإلجتماع واألنثروبولوجيا.

 14ـ كلية الھندسة والعماره ) شندي (:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الش0رف ف0ى خم0س س0نوات ) عش0ر فص0ول دراس0ية ( ف0ى التخصص0ات
التالية-:
أ – الھندسة الكھربائية واإللكترونية
ب – الھندسة المدنية
ج – ھندسة العماره
العنوان :شندى pBox:142
تلفون00249122592202 :
الموقع االلكترونىWWW.Ush.sd:
البريد األلكترونيinfo@ush.sd :
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جـامعة وادي النيـل
تضم الجامعة عشر كلية ھي:ـ
 1ـ كلية الطـــب والعلوم الصحية ) عطبرة (:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في الطب والجراحة فى ست سنوات دراسية.
 2ـ كلية الھندسة والتقنية ) عطبرة (:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف فى الھندسة فى خمس سنوات دراسية فى التخصصات التالية:ـ
)الھندسة الميكانيكية – ھندسة التصنيع  -الھندسة الكھربائية واإللكترونية  -الھندسة المدنية(.
 3ـ كلية الزراعة ) دار مالي (:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف فى الزراعة في خمس سنوات دراسية فى التخصصات التالية -:
)االقتصاد الزراعي– وقاية المحاصيل – البساتين – تكنولوجيا البذور–اإلنتاج الحيوانى -الھندسة الزراعية( .
 4ـ كلية التربية ) عطبرة (:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف في:
أ  -العلوم والتربية فى خمس سنوات )عشرة فصول دراسية( ف0ي التخصص0ات الرئيس0ية التالي0ة  ) -:الرياض0يات –
الفيزياء – األحياء  -الكيمياء (.
ب  -اآلداب والتربية فى خمس سنوات )عشرة فصول دراسية( في التخصصات الرئيسية التالية  ) -:اللغة العربية -
الدراسات االسالمية  -اللغة االنجليزية – الجغرافيا  -التاريخ (.
 5ـ كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ) الدامر (:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى أربع سنوات دراسية فى اإلقتصاد والعل0وم اإلداري0ة ف0ي التخصص0ات التالي0ة) -:
المحاس00بة  -التج00ارة  -إدارة األعم00ال  -نظ00م المعلوم00ات اإلداري00ة  -االقتص00اد والمص00ارف – االحص00اء اإلجتم00اعى
والدراسات السكانية  -االقتصاد اإلسالمي (.
 6ـ كلية اآلداب ) بربر (:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في أربع سنوات دراسية في التخصصات التالية-:
) أصول الدين  -اللغة العربية وآدابھا  -دراسات االتصال "اإلعالم" (.
 7ـ كلية الشريعة والقانون )بربر(:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى أربع سنوات دراس0ية وبك0الوريوس الش0رف ف0ى الش0ريعة والق0انون ف0ى خم0س
سنوات دراسية.
 8ـ كلية المعلمين ـ مرحلة األساس ) الدامر (:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف فى التربية فى خم0س س0نوات دراس0ية ف0ى التخصص0ات الرئيس0ية التالي0ة) -:
اللغة العربية  -اللغة اإلنجليزية  -الدراسات االسالمية  -الرياضيات ( مع تخصص فرعى فى )التاريخ  -الجغرافي0ا -
العلوم  -الفنون التطبيقية  -التربية الرياضية  -الحاسوب( اضافة الى منشط )مسرح  -موسيقا  -ريفية  -اسرية  -فنية (.

كما تمنح الكلية بكالوريوس الشرف فى التربية فى تخصص معلم الصف فى خمس سنوات دراسية.
 9ـ كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات ) عطبرة (:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف فى خمس سنوات دراس0ية ف0ى التخصص0ات التالي0ة )عل0وم الحاس0وب  -تقان0ة
المعلومات–نظم المعلومات(.
 - 10كلية المعادن وعلوم األرض ) طالب فقط ( ) ابوحمد (:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف فى المعادن وعلوم االرض فى خمس سنوات دراسية فى التخصصات التالية:
) جيولوجيا الثروات المعدنية – جيولوجيا المياه – الجيولوجيا – جيولوجيا البترول  -الجيوفيزياء (.
العنوان – عطبرة  -عمادة الشؤون العلمية ص ب 346
تلفون211826812 - 211822544 – 211832794 - 2118 32793:
الموقع على االنترنتwww.nilevalley.edu.sd :
البريد االلكترونىacd@nilevalley.edu.sd :
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جـامعة دنقـال
تضم الجامعة الكليات التالية :ـ
 1ـ كلية الطب والعلوم الصحية ) دنقال (:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الطب والجراحة فى ست سنوات.
 2ـ كلية علوم المختبرات الطبية ) الدبة (:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس مرتبة الشرف فى علوم المختبرات الطبية فى خمس سنوات.
 – 3كلية التمريض )دنقال (:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس العام فى التمريض فى أربع سنوات.
 4ـ كلية العلوم الزراعية ) دنقال السليم(:
تم00نح الكلي00ة درج00ة البك00الوريوس مرتب00ة الش00رف ف00ي العل00وم الزراعي 0ة ف00ي خم00س س00نوات ف00ى إح00دى
التخصصات التالية:ـ ) البساتين  -االقتصاد الزراعي  -وقاية المحاصيل  -الھندسة الزراعية  -اإلنت0اج
الحيوانى  -إنتاج المحاصيل.( .
 5ـ كلية علوم األرض والتعدين ـ ) حلفا القديمة ( طالب فقط:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس العلوم مرتبة الشرف في خمس سنوات فى التخصصات التالية-:
) جيولوجيا البترول  -جيولوجيا المياه الجوفية  -جيولوجيا التعدين – الجيوفيزياء (.
 6ـ كلية اآلداب والدراسات اإلنسانية ) كريمة (:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس العام فى أربع سنوات وبكالوريوس مرتبة الشرف ف0ي خم0س س0نوات
ف00ى التخصص00ات التالي00ة) -:اآلث00ار  -الفولكل00ور  -االجتم00اع  -المعلوم00ات والمكتب00ات  -اللغ00ة العربي00ة -
اللغة اإلنجليزية  -الجغرافيا  -التاريخ  -الدراسات اإلسالمية(.
 7ـ كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية )دنقال السليم (:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس العام وبك0الوريوس مرتب0ة الش0رف ف0ى أرب0ع س0نوات ف0ى التخصص0ات
االتية ) -:ادارة االعمال  -المحاسبة  -االقتصاد واالحصاء – العلوم السياسية واالدارة العامة(.
 8ـ كلية العلوم اإلدارية ) رومي البكري  -القولد (:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس العام وبك0الوريوس مرتب0ة الش0رف ف0ى أرب0ع س0نوات ف0ى التخصص0ات
االتية ) -:الدراسات المصرفية والمالية – التسويق  -التكاليف والمحاسبة اإلدارية – التأمين (.
 9ـ كلية الشريعة والقانون ) رومي البكري  -القولد (:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس العام وبكالوريوس مرتبة الشرف فى أربع سنوات.
 10ـ كلية التربية القسم األدبي ) مروى (:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس العام وبك0الوريوس مرتب0ة الش0رف ف0ى أرب0ع س0نوات ف0ى التخصص0ات
التالي00ة) -:الدراس00ات اإلس00المية  -اللغ 0ه العربي00ة  -اللغ00ة اإلنجليزي00ة  -العل00وم التربوي00ة -الجغرافي00ا -
التاريخ  -علم النفس(.
 11ـ كلية التربية القسم األدبى )رومى البكرى(:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس العام وبك0الوريوس مرتب0ة الش0رف ف0ى أرب0ع س0نوات ف0ى التخصص0ات
التالية ) -:اللغة عربية  -الدراسات اإلسالمية  -اللغة اإلنجليزية( .
 12ـ كلية التربية )دنقال(:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس مرتبة الشرف فى خمس سنوات فى التخصصات التالية-:
أ -التربية القسم العلمى فى التخصصات التالية ) األحياء – الرياضيات – الفيزياء (.
ب  -التربية اساس فى التخصصات التالية-:
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)لغة عربية  /تربية اسالمية  -علوم  /علوم اجتماعية  -لغة انجليزية  -علوم /رياضيات – لغة عربية
 /علوم اجتماعية(.
 13ـ كلية علوم الحاسوب والتنمية البشرية ) :دنقال (-:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس مرتبة الشرف فى خمس سنوات فى التخصصات التالية-:
) علوم الحاسوب  -تقنية المعلومات (.
 14ـ كلية الھندسة ) :الدبة(
تمنح الكلية درجة البكالوريوس مرتبة الشرف فى خمس سنوات فى التخصصات التالية-:
أ  -الھندسة المدنية
ب – الھندسة الكھربائية واإللكترونية ) ھندسة اإلتصاالت – ھندسة التحكم – ھندسة الحاسوب (.
 15ـ كلية السياحة والفنادق )كرمه(:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس العام وبكالوريوس مرتبة الشرف فى األقسام التالية ) :إدارة السياحة
– إدارة الفنادق – اإلرشاد السياحى (.
 16ـ كلية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية )رومى البكرى  -القولد(:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس العام فى األقسام التالية ) :القراءات – الدراسات اإلسالمية (.
العنوان -:أمانة الشؤون العلمية
تلفون 0241821352 :فاكس0241821516 :
الموقع على األنترنتwww.Uofd.edu.sd :
البريد االلكترونىmsa@uofd.edu.sd :
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جـامعة البحــر األحمـــر
تضم الجامعة أربع عشرة كلية وھى:ـ
 1ـ كلية الطب والعلوم الصحية )بورتسودان ( :
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الطب والجراحة فى ست سنوات.

 2ـ كلية طب األسنان )بورتسودان ( :
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى طب األسنان فى خمس سنوات .

 3ـ كلية علوم البحار والمصائد ) بورتسودان (:
تمنـح الكلية درجة بكالوريوس مرتبة الشرف في خمس سنوات في التخصصات اآلتية:ـ
) علوم البحار البيولوجية  -علوم المصائد – اإلدارة الساحلية (.
 4ـ كلية العلوم التطبيقية ) بورتسودان ( :
تمنح الكلية درجة بكالوريوس مرتبة الشرف في خمس سنوات في التخصصات اآلتيـــة:ـ
أ -العلوم أحياء فى التخصصات التالية-:
) الكيمياء التطبيقية  -البيئة والموارد الطبيعية  -الفيزياء الطبية – المختبرات الكيميائية (.
ب -العلوم رياضيات فى التخصصات التالية-:
) فيزياء اإللكترونيات – الرياضيات (.
 5ـ كلية علوم األرض ) بورتسودان ( :
تمنح الكلية درجة بكالوريوس مرتبة الشرف في خمس سنوات في التخصصات التاليـة:
) جيولوجي000ا ھندس000ية  -جيولوجي000ا تعديني000ة واقتص000ادية  -مي000اه جوفي000ة – جيوفيزي000اء – جيولوجي000ا
البترول (.
 6ـ كلية الھندسة )بورتسودان ( :
تم00نح الكلي00ة درج00ة البك00الوريوس مرتب00ة الش00رف ف00ي خم00س س00ـنوات ف00ي أح00د التخصص00ات التالي00ة:ـ 0
)الھندس00ة المدني00ة  -الھندس00ة الميكانيكي00ة  -الھندس00ة الكيميائي00ة  -الھندس00ة الكھربائي00ة واإللكتروني00ة
)القدرة  -اإللكترونيات  -اإلتصاالت (( .
 7ـ كلية العلوم اإلدارية ) بورتسودان ( :
تم00نح الكلي00ة درج00ة بك00الوريوس الش00رف ف00ي أرب00ع س00نوات ف00ي التخصص00ات التالي00ة ) -:المحاس00بة
والتمويل  -إدارة األعمال – التسويق (.
 8ـ كلية االقتصاد والعلوم اإلجتماعية ) بورتسودان ( :
تمنح الكلية درجة البكالوريوس العام ف0ي أرب0ع س0نوات وبك0الوريوس الش0رف ف0ي خم0س س0نوات ف0ي
التخصصات التالية ) -:إقتصاديات النقل البحري  -االقتصاد  -التنمية الريفي0ة  -اإلحص0اء والدراس0ات
السكانية – العلوم السياسية والعالقات الدولية(.

 9ـ كلية التربية )جبيت(:
تمنح الكلية بكالوريوس مرتب0ة الش0رف ف0ى خم0س س0نوات )عش0رة فص0ول دراس0ية( ف0ى التخصص0ات
التالية:
أ -القسم العلمي في تخصصـــات ) الرياضيات  -الفيزياء  -الكيمياء  -األحياء ( .
ب ـ القسـم األدبي في التخصصات التالية) -:الدراسات اإلسالمية  -اللغة العربي0ة  -اللغ0ة اإلنجليزي0ة -
الجغرافيا  -التاريخ (.
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 10ـ كلية التربية مرحلة األساس )بورتسودان( :
تمنح الكلية درجة بكالوريوس التربية مرتبة الشرف ف0ى خم0س س0نوات )عش0رة فص0ول دراس0ية( ف0ى
تخصص واحد من التخصصات الرئيسية التالية:
أ  -لغة انجليزية )تخصص منفرد(.
ب ) -لغة عربية  -رياضيات( م0ع تخص0ص فرع0ى واح0د م0ن التخصص0ات الفرعي0ة التالي0ة) :دراس0ات
اسالمية  -علوم  -جغرافيا  -تاريخ – علوم اسرية(.
ج  -بكالوريوس التربية رياض األطفال.
 – 11كلية اآلداب ) -:بورتسودان(
تمنح الكلية -:
أ -بكالوريوس عام فى اآلداب بعد اربع سنوات فى أحد التخصصات أدناه:
 - 1اللغة العربية تخصص رئيسى مع أى تخصص فرعى يتم أختياره من التخصصات اآلتية :
) الدراسات االسالمية  -التاريخ  -الجغرافيا  -االعالم (
 – 2اللغة اإلنجليزية تخصص رئيسى مع أى تخصص فرعى يتم أختياره من التخصصات اآلتية :
) دراسات اسالمية  -تاريخ  -جغرافيا  -إعالم (.
ب – بكالوريوس مرتبة الشرف فى اآلداب بع0د خم0س س0نوات اذا م0اتم ترش0يح الطال0ب ل0ذلك ف0ى أح0د
التخصصات أدناه:
) اللغة العربية – اللغة اإلنجليزية  -الدراسات االسالمية  -التاريخ  -الجغرافيا  -االعالم (
ج – بكالوريوس عام فى اآلداب بعد اربع سنوات فى اللغة الفرنسية وبكالوريوس مرتبة الشرف ف0ى
اآلداب بعد خمس سنوات اذا ماتم ترشيح الطالب لذلك فى اللغة الفرنسية.
 – 12كلية القانون )بورتسودان( :
تمنح الكلية بكالوريوس مرتبة الشرف فى القانون فى أربع سنوات .
 – 13كلية السياحة والفنادق )سنكات(:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى اربع سنوات فى أحد التخصصات اآلتية-:

أ – الدراسات السياحية .ب – الدراسات الفندقية .ج – االرشاد السياحى.
 14ـ كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات ) بورتسودان ( :
تمنح الكلية درجة بكالوريوس مرتبة الشرف في خمس سنوات في أحد التخصصات اآلتيـــة:ـ
) علوم الحاسوب  -تقانة المعلومات – الشبكات ونظم الحاسوب(.
العنوان :أمانة الشؤون العلمية  -بورتسودان ص ب 24
تلفون00249311825502 :
الموقع على األنترنتwww.rsu.edu.sd :
البريد اإللكترونىrsuacademicaffairs@gmail.com :
rsuacademicaffairs@rsu.edu.sd
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جـامعة كســــال
تضم الجامعة إحدى عشر كليات وھى :ـ
 1ـ كلية الطب والعلوم الصحية ) كسال (:
تمنح الكلية الدرجات العلمية اآلتية :ـ
 1ـ بكالوريوس الطب والجراحة في اثنى عشر فصل دراسى
 2ـ بكالوريوس المختبرات الطبية فى ثمانية فصول دراسية.
 3ـ بكالوريوس التمريض فى ثمانية فصول دراسية.

 2ـ كلية الھندسة ) كســال(
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف فى عشرة فصول دراسية في التخصصات اآلتية- :
أ ـ الھندسة المدنية .ب ـ الھندسة الميكانيكية .ج ـ الھندسة الكھربائية وااللكترونية.

 3ـ كلية الزراعة والموارد الطبيعية ) حلفا الجديدة (:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس مرتبة الشرف في تسع فصول دراسية في أحد التخصصات التالية:ـ
) االقتصاد الزراعي  -االرشاد الزراعى والتنمية الريفية  -علوم المحاصيل  -وقاية المحاصيل  -علوم البساتين
 -الھندسة الزراعية – علوم وتقانة األغذية(.

4

ـ كلية علوم وتقانة اإلنتاج الحيواني ) حلفا الجديدة ( :تمنح درجة البكالوريوس فى اإلنتاج الحيوانى.

 5ـ كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات ) كســال(
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف في عشرة فصول دراسية في التخصصات اآلتية- :
ج ـ نظم المعلومات.
ب ـ تقانة المعلومات.
أ ـ علوم الحاسوب.

 6ـ كلية العلوم:
تمنح درجة بكالوريوس الشرف العلوم فى خمس سنوات فى التخصصات التالية -:
أ -العلوم أحياء فى التخصصات التالية -:
) أ -األحياء ) حيوان – نبات ( .ب -الكيمياء( .
ب -العلوم رياضيات فى التخصصات التالية -:
) أ -الفيزياء .ب -الرياضيات( .

 7ـ كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ) كسال (:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس مرتبة الش0رف ف0ي االقتص0اد والعل0وم اإلداري0ة ف0ي عش0رة فص0ول دراس0ية ف0ي
ج ـ المحاسبة( .
ب ـ إدارة األعمال.
التخصصات التالية:ـ ) أ ـ االقتصاد.

 8ـ كلية التربية  -كسال :
تمنح درجة البكالوريوس مرتبة الشرف في تسع فصول دراسية في أحد التخصصات التالية:ـ
أ ـ الرياضيات والفيزياء .ب ـ األحياء والكيمياء  .ج ـ اللغة العربية والعلوم اإلسالمية.
د ـ اللغ00ة اإلنجليزي00ة واللغوي00ات .ھ00ـ ـ الجغرافي00ا والت00اريخ .و – التربي00ة مرحل00ة األس00اس .ز – التعل00يم قب00ل
المدرسة .ح – اإلرشاد التربوي.
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 9ـ كلية التربية  -حلفا الجديدة:
تمنح درجة البكالوريوس مرتبة الشرف في تسع فصول دراسية في أحد التخصصات التالية:ـ
أ ـ الرياضيات والفيزياء .ب ـ األحياء والكيمياء  .ج ـ اللغة العربية والعلوم اإلسالمية.
د ـ اللغة اإلنجليزية واللغويات .ھـ ـ الجغرافيا والتاريخ .و – التربية مرحلة األساس.

 10ـ كلية الدراسات اإلسالمية ) كســال(
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى ثمانية فصول دراسية فى الدراسات اإلسالمية.

 11ـ كلية القانون )كسال(:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى القانون.
العنوان  :أمانة الشؤون العلمية – كسال – ت 0411822075 - 0411821554 :فاكس0411823501 :
الموقع على األنترنتKassalauni.edu.sd :
البريد اإللكترونىacadaffairs@Kassalauni.edu.sd :
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جـامعة القضـــارف
تضم الجامعة أحد عشرة كلية ھي:ـ

 1ـ كلية الطب والعلوم الصحية ) القضارف (:

أ  -تمنح الكلية درجة البكالوريوس مرتبة الشرف فى الطب والجراحة في )عشرة فصول دراسية(.

ب  -تمنح الكلية درجة بكالوريوس فى علوم التمريض فى )ثمانية فصول دراسية(.
 2ـ كلية الصيدلة ) القضارف (  :تمنح درجة البكالوريوس فى خمس سنوات فى الصيدلة.
 -3كلية علوم المختبرات الطبية)القضارف( :تمنح الكلية درجة البكالوريوس مرتبة الشرف فى علوم المختبرات
الطبية )عشرة فصول دراسية ويبدأ التخصص الدقيق فى الفصل الدراسى السابع( فى التخصصات التالية-:
) الطفيليات الطبية والحشرات الطبية – االحياء الدقيقة الطبية – علم الدم والمناعة الدموية – االنسجة والخاليا
– الكيمياء السريرية (.
 4ـ كلية الھندسة والعماره )القضارف( :تمنح درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية-/
أ – الھندسة الكھربائية .ب – الھندسة المدنية ج – الھندسة الميكانيكية.
 5ـ كلية العلوم البيطرية )الشواك( :تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى العلوم البيطرية.
 6ـ كلية العلوم الزراعي0ة والبيئي0ة ) القض0ارف ( :تم0نح الكلي0ة درج0ة البك0الوريوس مرتب0ة الش0رف ف0ي )عش0رة
فص00ول دراس00ية( ف00ي التخصص00ات التالي00ة ) -:وقاي00ة المحاص00يل – المحاص00يل الحقلي00ة  -البس00اتين  -الھندس00ة
الزراعية  -اإلنتاج الحيواني  -اإلقتصاد الزراعى(.

 7ـ كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات )القضارف(

تمنح الكلية درج0ة البك0الوريوس مرتب0ة الش0رف ف0ى )عش0رة فص0ول دراس0ية( ف0ى أح0د التخصص0ات التالي0ة -:
)علوم الحاسوب  -تقانة المعلومات – نظم المعلومات (.
 8ـ كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ) القض0ارف ( :تم0نح درج0ة البك0الوريوس مرتب0ة الش0رف ف0ى عش0رة فص0ول
دارسية والبكالوريوس العام فى )ثمانية فصول دراسية( وتضم االقسام التالية-:
أ – العلوم اإلقتصادية واإلجتماعية :في أحد التخصصات التالية:ـ ) االقتص0اد – االجتم0اع واالنثروبولوجي0ا -
العلوم السياسية والعالقات الدولية – اإلحصاء والدراسات السكانية(.
ب  -العلوم اإلدارية :فى أحد التخصصات التالية:ـ ) إدارة األعمال – المحاسبة والتمويل (.
 9ـ كلية التربية ) القضارف ( :أ ـ كلية التربية القسم العلمى :تمنح الكلية درجة البك0الوريوس مرتب0ة ف0ى التربي0ة
والعلوم مرتبة الشرف فى )ثمانية فصول دراسية( فى احد التخصصين التاليين :
) -1كيمياء  /احياء – احياء /كيمياء ( ) -2رياضيات  /فيزياء(
ب  -كلية التربية القسم االدبى.
تم00نح الكلي00ة درج00ة البك00الوريوس مرتب00ة الش00رف ف00ى التربي00ة واآلداب ف00ى )ثماني00ة فص00ول دراس00ية( ف00ى اح00د
التخصصات التالية-:
) لغة انجليزية  ،لغة عربية  /دراسات اسالمية  ،جغرافيا  /تاريخ (.
ج ـ كلية التربية برنامج التعليم األساس:
 - 1تمنح الكلية درجة البكالوريوس مرتبة الشرف فى التربية والعلوم )برنامج التعل0يم األس0اس( ف0ى )ثماني0ة
فصول دراسية( تخصص علوم  /رياضيات.
 – 2تمنح درجة البكالوريوس مرتبة الش0رف ف0ى التربي0ة واآلداب ) برن0امج التعل0يم األس0اس( ف0ى التخصص0ات
التالية) -:لغة إنجليزية  /جغرافيا ،انجليزى  /تاريخ  ،لغة عربية/دراسات اسالمية(.

 10ـ كلية الشريعة والقانون ) القضارف (:

تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى أربع سنوات )ثمانية فصول دراسية( فى الشريعة والقانون .

 11ـ كلية اآلداب والعوم اإلنسانية ) القضارف ( :

تمنح الكلية درج0ة البك0الوريوس الع0ام ف0ى ارب0ع س0نوات وبك0الوريوس الش0رف ف0ى خم0س س0نوات ف0ى التخصص0ات
التالية-:
ب – العلوم الحضرية.
أ  -اآلثار والفلكلور.
د – اللغة العربية – اللغة اإلنجليزية.
ج – الدراسات اإلسالمية.
العنوان -:أمانة الشؤون العلمية  :تلفون 0441836256 - 0441836006 :فاكس0441836227 - 0441843120 :

الموقع على األنترنتwww.gaduniv.edu.sd :
البريد اإللكترونىadmin@gaduniv.edu.sd :
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جـامعة ســـنار
تتبع الجامعة نظام الفصول الدراسية والساعات المعتمدة ،وتضم الجامعة ثالثة عشر كلية وھى-:
 1ـ كلية الطــــب والعلوم الصحية ) سنار (:
أ -تمنح الكلية درجة البكالوريوس في الطب والجراحة بعد إكمال الساعات المعتمدة المقررة.
ب  -تمنح الكلية درجة البكالوريوس في المختبرات الطبية بعد إكمال الساعات المعتمدة المقررة.
ج  -تمنح الكلية درجة البكالوريوس في التمريض بعد إكمال الساعات المعتمدة المقررة.
 2ـ كلية الصيدلة ) سنجة (:
تمنح درجة البكالوريوس فى الصيدلة بعد أكمال الساعات المعتمدة والمقررة.
 3ـ كلية الھندسة ) سنار (:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى الھندسة بعد إكمال الساعات المعتمدة المقررة فى:ـ
أ ـ الھندسة المدنية  .ب ـ الھندسة الزراعية .ج ـ الھندسة الميكانيكية.
د – الھندسة الكھربائية .ھـ  -ھندسة الحاسوب.
 4ـ كلية الموارد الطبيعية والدراسات البيئية ) السوكى (:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس بعد إكمال الساعات المعتمدة المقررة بالمنافس0ة اعتم0اداً عل0ى المع0دالت
التراكمية في التخصصات التالية):األسماك  -الغابات  -المراعى  -الحياة البرية – الدراسات البيئية(.
 5ـ كلية الزراعة ) أبو نعامة (:
تمنح الكلية درجة البك0الوريوس ف0ي العل0وم الزراعي0ة بع0د إكم0ال الس0اعات المعتم0دة المق0ررة بالمنافس0ة
اعتماداً علي المعدالت التراكمية في التخصصات التالية:ـ ) علوم المحاصيل – عل0وم البس0اتين – وقاي0ة
النباتات – االقتص0اد الزراع0ي والتنمي0ة الريفي0ة ( وي0تم توزي0ع الط0الب عل0ى التخصص0ات وفق0ا ً للمع0ايير
المعتمدة بواسطة الكلية.
 6ـ كلية الطب البيطري ) الدندر (:
تمنح الكلية البكالوريوس بعد أكمال الساعات المعتمدة والمقررة
 7ـ كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات )ودھاشم(:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس بعد أكمال الساعات المقررة فى التخصصات التالية.:
أ – علوم الحاسوب ب -تقانة المعلومات ج -نظم الحاسوب والشبكات.
 8ـ كلية الشريعة والقانون ) مايرنو (:
تمنح الكلية بكالوريوس الشريعة والقانون بعد إكمال الساعات المعتمدة المقررة.
 9ـ كلية اآلداب )سنار(:
تمنح الكلية البكالوريوس العام فى التخصصات التالية ) :الدراس0ات اإلس0المية – اللغ0ة العربي0ة – اللغ0ة
اإلنجليزي00ة – اإلع00الم – الت00اريخ  -الجغرافي00ا( .وي00تم توزي00ع الط00الب عل00ى التخصص00ات وفق 0ا ً للمع00ايير
المعتمدة بواسطة الكلية.
 10ـ كلية التربية ) سنجة (:
تمنح الكلية الدرجات العلمية التالية بعد إكمال الساعات المعتمدة المقررة فى:ـ
أ ـ بكالوريوس التربية أدبي ف0ي التخصص0ات التالي0ة -:الدراس0ات اإلس0المية واللغ0ة العربي0ة  -الجغرافي0ا
والتاريخ  -اللغة االنجليزية وآدابھا.
ب ـ بكالوريوس التربية علم0ي  :الفيزي0اء والرياض0يات  -الكيمي0اء واألحي0اء .وي0تم توزي0ع الط0الب عل0ى
التخصصات وفقا ً للمعايير المعتمدة بواسطة الكلية.
 11ـ كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ) سنار (:
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تمنح الكلية درجة البكالوريوس العام فى التخصصات التالية بعد أكمال الساعات المعتمدة المقررة فى-:
-1االقتص00اد  -2البن00وك والتموي00ل  - 3ادارة االعم00ال  - 4المحاس00بة واإلدارة المالي00ة -5 .بك00الوريوس
الشرف فى اإلحصاء واإلقتصاد القياسى .ويتم توزيع الط0الب عل0ى التخصص0ات وفق0ا ً للمع0ايير المعتم0دة
بواسطة الكلية.
 12ـ كلية اإلنتاج الحيوانى ) ابونعامه (
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى االنتاج الحيوانى بعد أكمال الساعات المعتمدة.
 13ـ كلية الدراسات التجارية ) كركوج (:
تمنح الكلية البكالوريوس بعد أكمال الساعات المعتمدة والمقررة فى التخصصات التالية-:
ب – التكاليف والمحاسبة اإلدارية.
أ – التأمين.
ج – السكرتارية وإدارة المكاتب .د – نظم المعلومات اإلدارية.
العنوان  -:أمانة الشؤون العلمية :تلفون249128794362 :
الموقع على األنترنتwww.uofs.edu.sd :
البريد اإللكترونىuofsinnar.admission@gmail.com :

57

جـامعة النيــل األزرق
تضم الجامعة ست كليات وھى:ـ

 1ـ كلية الطب والعلوم الصحية )الدمازين(-:
تمنح درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية-:
أ – بكالوريوس الطب والجراحة فى ست سنوات .
ب – بكالوريوس علوم التمريض فى اربع سنوات.

 2ـ كلية الھندسة ) الروصيرص (:

تمنح الكلية درجة البكالوريوس مرتبة الشرف في خمس سنوات في التخصص ات التالي ة:ـ )الھندس ة المدني ة ـ
الھندسة الكھربائية – الھندسة الميكانيكية – ھندسة التعدين(.

 3ـ كلية التربية ) الدمازين (:

أ ـ قسم مرحلة األساس :تمنح الكلية درجة البكالوريوس مرتبة الشرف في التربية مرحلة األساس في خمس سنوات.

ب ـ القسم األدبي :
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في التربية مرتبة الشرف في خمس سنوات في أحد
التخصصات اآلتية :ـ
 1ـ جغرافيا تخصص رئيسي  /توجيه وإرشاد نفسي تخصص فرعي.
 2ـ تعليم قبل المدرسي تخصص رئيسي  /توجيه وإرشاد نفسي تخصص فرعي.
 3ـ لغة عربية تخصص رئيسي  /جغرافيا تخصص فرعي.
 4ـ لغة انجليزية تخصص رئيسي  /توجيه وارشاد نفسى تخصص فرعي.
 5ـ جغرافيا تخصص رئيسي  /تاريخ تخصص فرعي.
 6ـ لغة عربية تخصص رئيسي  /تاريخ تخصص فرعي.
 7ـ دراسات إسالمية تخصص رئيسى  /عربى تخصص فرعى.
 8ـ تاريخ تخصص رئيسي  /جغرافيا تخصص فرعي.
 9ـ لغة إنجليزية تخصص رئيسي  /تاريخ تخصص فرعي.
 -10المكتبات والمعلومات
ب ـ القسم العلمي :
تمنح الكلية درجة البكالوريوس مرتبة الشرف في العلوم والتربية في خمس سنوات في أحد التخصصات اآلتية:ـ

أ – األحياء

ب – الكيمياء ج – الفيزياء د  -الرياضيات

 4ـ كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية واإلجتماعية ) الروصيرص (- :
تمنح الكلية درجة البكالوريوس العام فى اربع سنوات فى التخصصات اآلتية -:
) االقتصاد  -إدارة األعمال – المحاسبة – نظم المعلومات اإلدارية(.

 5ـ كلية الزراعة والموارد الطبيعية ) الدمازين ( -:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس العلوم )شرف( فى الزراعة فى خمس سنوات فى التخصصات اآلتية -:
أ  -المحاصيل الحقلية والبستانية .ب  -اإلنتاج الحيوانى .ج  -الھندسة الزراعية.
د  -علوم المراعى .و  -علوم الغابات .ز  -الحياة البرية واألسماك.

 6ـ كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات ) الروصيرص ( -:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس مرتبة الشرف فى خمس سنوات فى التخصصات اآلتية -:
ب – تقانة المعلومات
أ – علوم الحاسوب
العنوان -:أمانة الشؤون العلمية
ت 0123199689 - 0912999689 :فاكس0157750292 :
الموقع على األنترنتwww.uobn.edu.sd :
البريد اإللكترونىAcadaff@uobn.edu.sd :
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جـامعة اإلمــام المھــدي
تضم الجامعة عشرة كليات ھي:ـ
 1ـ كلية الطب ) كوستى ( :تمنح درجة البكالوريوس فى الطب في خمس سنوات.
 – 2كلية علوم المختبرات الطبية )كوس0تى(  :تم0نح درج0ة بك0الوريوس الش0رف ف0ى المختب0رات الطبي0ة ف0ي
خمس سنوات.
 3ـ كلية علوم التمريض )كوستى(  :تمنح بكالوريوس التمريض في أربع سنوات.
 4ـ  0كلي00ة الص00حة العام00ة وص00حة البيئ00ة ) كوس00تى ( :تم00نح درج00ة البك00الوريوس الع00ام ف00ي أرب00ع س00نوات
وبكالوريوس الشرف فى خمس سنوات.
 5ـ كلية الھندسة والدراسات التقنية ) ربك (:
تمنح الكلية الدرجات العلمية التالية:ـ
أ ـ بكالوريوس الشرف في الھندسة الكيميائية في خمس سنوات.
ب ـ بكالوريوس الشرف في الھندسة الميكانيكية في خمس سنوات.
ج ـ بكالوريوس الشرف في ھندسة التصنيع الغذائي في خمس سنوات.
د – بكالوريوس الھندسة الكھربائية في خمس سنوات.
ه  -بكالوريوس الھندسة المدنية في خمس سنوات.

 6ـ كلية اآلداب ) الجزيرة أبا (:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في أربــع ســنوات في أحد التخصصات التالية:ـ ) الدراسات اإلسالمية – اللغة
العربي000ة – الت000اريخ – اللغ000ة اإلنجليزي000ة – عل000م ال000نفس –االع000الم – الفلس000فة  -المكتب000ات والمعلوم000ات -

الجغرافيا(.

 7ـ كلية الشريعة والقانون )الجزيرة أبا (:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس مرتبة الشرف في الش0ريعة والق0انون ف0ي أرب0ع س0نوات وتض0م الكلي0ة
األقسام التالية ) -:الشريعة والقانون  -القانون العام  -القانون الخ0اص  -الق0انون التج0اري  -الق0انون
الدولي (.

 8ـ كلية االقتصاد والعلوم االدارية ) كوستى (:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى أحد التخصصات التالية) :االقتصاد  -المحاسبة – إدارة األعمال(.

 9ـ كلية علوم الحاسوب وتقنية المعلومات )كوستى(:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية-:
ب – تقنية المعلومات
أ – علوم الحاسوب

 10ـ كلية التربية )كوستى(:
تم00نح الكلي00ة درج00ة البك00الوريوس مرتب00ة الش00رف ف00ى خم00س س00نوات )عش00رة فص00ول دراس00ية ( ف00ى
التخصصات التالية:
أ -القسم العلمي في تخصصـــات ) الرياضيات  -الفيزياء  -الكيمياء  -األحياء ( .
ب ـ القسـم األدبي في التخصصات التالية) -:الدراسات اإلسالمية  -اللغة العربي0ة  -اللغ0ة اإلنجليزي0ة -
الجغرافيا  -التاريخ (.
العنوان -:أمانة الشؤون العلمية  :ت - 0571 827292 :فاكس0571 - 822222 :
الموقع على األنترنتwww.elmahdi.edu.sd :
البريد اإللكترونىssA@mahdi.edu.sd :
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جـامعة بخــت الرضــا
تضم الجامعة ثمانية كليات وھى:ـ
 1ـ كلية الطب والعلوم الصحية )بخت الرضا (:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس فى التخصصات التالية-:
أ – الطب والجراحة في عشرة فصول دراسية)خمس سنوات(.
ب – علوم المختبرات الطبية فى ثمانية فصول دراسية )أربع سنوات(.
ج – علوم التمريض فى ثمانية فصول دراسية )أربع سنوات(.

 2ـ كلية الزراعة والموارد الطبيعية ) بخت الرضا (:
تمنـح الكليـة درجة بكالوريوس الشرف في عشرة فصول دراسية) خمـس سنوات ( في التخصصات التالية-:
) إنتاج المحاصيل  -وقاية المحاصيل  -علوم وتكنولوجيا األغذي0ة  -اإلنت0اج الحي0واني  -الھندس0ة الزراعي0ة -
علوم الغابات  -علوم البساتين – االقتصاد الزراعي  -اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية(.

 3ـ كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ) بخت الرضا (:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس العام في ثمانية فصول دراسية) أربع سنوات( وبكالوريوس درج ة الش رف ف ي
عشرة فصول دراسية)خمس سنوات( في التخصصات التالية) -:االقتصاد  -إدارة األعمال – المحاسبة والتمويل
 -التنمية الريفية – االقتصاد القياسي واإلحصاء (.

 4ـ كلية التربية ثانوى ) بخت الرضا (:
تمنح الكلية بكالوريوس الشرف فى التربية والعلوم واآلداب فى خمس سنوات )عشرة فصول( في التخصص ات
التالية-:
)الرياضيات – الفيزياء – الكيمياء – األحياء – دراسات إسالمية – لغة عربي ة  -ت اريخ – لغ ة إنجليزي ة –

جغرافيا(.

 5ـ كلية التربية ثانوى )نعيمة ( )طالبات فقط(:
تم نح الكلي ة بك الوريوس الش رف ف ى التربي ة واآلداب ف ى عش رة فص ول دراس ية ) خم س س نوات ( ف ي
التخصصات التالية  ) -:دراسات إسالمية  -لغة عربية (.

 6ـ كلية التربية)أساس( بخت الرضا:
تمنح بكالوريوس التربية مرتبة الشرف) التعليم األساسي( في ثمانية فصول دراسية)أربع سنوات(.

 7ـ كلية العلوم ) بخت الرضا (:
تم نح الكلي ة درج ة البك الوريوس مرتب ة الش رف ف ى خم س س نوات )عش رة فص ول دراس ية( ف ى التخصص ات
التالية-:
أ -العلوم أحياء ) األحياء  -الكيمياء ( .
ب -العلوم رياضيات ) الفيزياء  -الرياضيات ( .
ج – علوم الحاسوب

 8ـ كلية اآلداب :
تم نح الكلي ة درج ة بك الوريوس اآلداب الع ام ف ى ارب ع س نوات )ثماني ة فص ول دراس ية( وبك الوريوس مرتب ة
الشرف فى خمس سنوات )عشرة فصول دراسية( فى التخصصات التالية :
) الدراسات اإلسالمية – اللغة العربية – اللغة اإلنجليزية  -الجغرافيا – التاريخ – المكتبات والمعلومات( .

ـ كلية القانون :
العنوان  -:الدويم بخت الرضا ت 0531820375 :فاكس0531820836 :

الموقع علي اإلنترنت:

www.Bakhatalruda.edu.sd

البريد اإللكترونىat-112010@hotmail.com :
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جـامعة كردفــــان
تضم الجامعة احدى عشرة كلية ھي:ـ
 1ـ كلية الطـــــب ) األبيض ( :تمنح درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة في ست سنوات.
 – 2مدرسة طب األسنان )االبيض( :تمنح درجة البكالوريوس في خمس سنوات.
 - 3كلية المختبرات الطبية ) األبيض ( :تمنح درجة البكالوريوس العام في أرب0ع س0نوات وبك0الوريوس الش0رف ف0ى
خمس سنوات فى المختبرات الطبية وتضم علوم المختبرات الطبية األقسام التالي0ة) :االحي0اء الدقيق0ة  ،ام0راض ال0دم
والمناع00ة الدموي00ة  ،الكيمي00اء الس00ريرية  ،تقني00ات األنس00جة والخالي00ا  ،الطفيلي00ات  ،االحي00اء الجزيئي00ة والوراث00ة ،
المناعة(.
 - 4كلية الصحة العامة ) األبيض ( :تمنح درجة البكالوريوس فى الصحة العامة في أربع سنوات.
 - 5كلية التمريض ) األبيض ( :تمنح درجة البكالوريوس فى التمريض في أربع سنوات.
 6ـ كلية الموارد الطبيعية والدراسات البيئية ) األبيض (:
تمنـح الكلية درجة بكالوريوس الشرف في خمس سنوات في أحد التخصصات التاليـة-:
) اإلنتاج الحيواني  -علوم المحاصيل  -عل0وم الغاب0ات والمراع0ى  -عل0وم الترب0ة والمي0اه  -االقتص0اد الزراع0ي
والتنمية الريفية  -وقاية النباتات  -الكيمياء الحيوية وعلوم الغذاء  -اإلرشاد الريفي والتنمية االجتماعية (.
 7ـ كلية الھندسة والدراسات التقنية ) خورطقت (:
تمنـح الكليـة درجـة البكالوريوس في خمس سنوات في أحد التخصصات التالية-:
)ھندسة مدنية  -ھندسة كھربائية  -ھندسة ميكانيكية " إنتاج وقوى"  -ھندسة كيميائية(.
 8ـ كلية العلوم ) خورطقت (:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف في خمس سنوات فى تخصصات
أ -علوم أحياء ) الكيمياء  -علم الحيوان  -علم النبات (.
أ -علوم رياضيات ) الفيزياء  -الرياضيات  -الجيولوجيا (.
 9ـ كلية اآلداب ) خورطقت (:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس العام فى اللغات او العلوم االنسانية فى اربع سنوات وبكالوريوس الشرف ف0ى
خمس سنوات وذلك فى التخصصات التالية ) :اللغة العربية  -اللغ0ة اإلنجليزي0ة – اللغ0ة الفرنس0ية  -الدراس0ات
اإلسالمية – اإلعالم – علم النفس(.
 10ـ كلية اإلقتصاد والدراسات التجارية )األبيض(:
تم00نح الكلي00ة بك00الوريوس الش00رف ف00ى الدراس00ات التجاري00ة ف00ي التخصص00ات التالي00ة ) المحاس00بة والتموي00ل –
الدراسات المصرفية والمالية – إدارة األعمال  -نظم المعلومات اإلدارية  -اإلقتصاد(.
 11ـ كلية التربية ) األبيض (:
تمنح الكلية بكالوريوس الشرف في خمس سنوات في االقسام التالية-:
ج  -العلوم والتربية
ب  -اآلداب والتربية
أ  -التربية مرحلة األساس
 12ـ كلية دراسات الحاسوب واإلحصاء ) األبيض (:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف فى أربع سنوات فى أحد التخصصات التالية-:
) علوم الحاسوب  -تقانة المعلومات  -الحوسبة اإلحصائية (
العنوان  :االبيض  -أمانة الشؤون العلمية  :تلفون0125194170 :
الموقع على األنترنتwww.kordofan.edu.sd :
البريد اإللكترونىacademicaffairs@kordofan.edu.sd :
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جـامعة الدلنــــج
تضم الجامعة الكليات اآلتية:ـ

 1ـ كلية الطب والعلوم الصحية )الدلنج(:

تمنح الكلية الدرجات اآلتية-:
أ – بكالوريوس الطب والجراحة فى خمس سنوات ) عشرة فصول دراسية (.
ب – بكالوريوس علوم التمريض فى أربع سنوات.

ج – بكالوريوس الصحة العامة وصحة البيئة فى اربع سنوات وبكالوريوس الشرف فى خمس سنوات.

 2ـ كلية العلوم الزراعية )الدلنج(:

تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف في العلوم الزراعية في خمس سنوات في التخصص0ات التالي0ة ) -:اإلنت0اج الحي0واني
– إنتاج المحاصيل – وقاية المحاصيل – علوم التربة  -الھندسة الزراعية – اإلرشاد الزراعي (.

 3ـ كلية التربية )الدلنج(:
تمنـح الكلية بكالوريوس التربية مرتبة الشـرف في أربع سـنوات في األقسام التالية:ـ
أ  -التربية آداب  :دراسات اسالمية  -لغة عربي0ة  -لغ0ة انجليزي0ة  -لغ0ة فرنس0ية  -ت0اريخ  -جغرافي0ا -
علم نفس .ب  -التربية علوم  :أحياء  -كيمياء  -فيزياء – رياضيات.
 4ـ كلية المعلمين )الدلنج(:
تمنح الكلية درجة بك0الوريوس الش0رف ف0ي أرب0ع س0نوات ف0ى التربي0ة تعل0يم األس0اس ف0ي التخصص0ات
التالي00ة  ) -:لغ00ة عربي00ة ودراس00ات اس00المية  -لغ00ة عربي00ة وت00اريخ  -لغ00ة انجليزي00ة وجغرافي00ا  -عل00وم
ورياضيات – ) التعليم قبل المدرسى )رياض األطفال( – طالبات فقط (.
 5ـ كلية تنمية المجتمع ) الدلنج ( :
تمنح الكلية درجة بكالوريوس العلوم في-:
أ -التنمية اإلدارية ) :المحاسبة والتمويل  -إدارة عامة  -إدارة أعمال ( .
ب -التنمية االجتماعية ) :االقتصاد والتنمية الريفية  -إجتماع وخدمة اجتماعية(.
 6ـ كلية العلوم )الدلنج(:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف فى خمس سنوات فى التخصصات التالية -:
) الكيمياء  -الفيزياء  -علم الحيوان  -علم النبات  -الرياضيات والحاسوب (.
 7ـ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة )الدلنج(:
تمنـح الكلية درجة بكالوريوس الشـرف في أربع سـنوات في التخصصات التالية-:
) اإلشراف والتدريس  -اإلدارة والتدريب  -الصحة والترويح (
 8ـ كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات:
تمنـح الكلية درجة البكالوريوس العلوم التخصصات التالية-:
) علوم الحاسوب – تقانة المعلومات – نظم المعلومات (
العنوان :الدلنج
موقع اإلنترنتwww.dalanjuniversity.net :
البريد اإللكترونىinfo@dalanjuniversity.net :
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جـامعة غرب كردفــان
تضم الجامعة الكليات اآلتية:ـ
 1ـ كلية الطب والعلوم الصحية )النھود(:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة فى خمس سنوات.
 - 2كلية علوم المختبرات الطبية ) النھود (:
تمنح بكالوريوس الشرف ف0ى خم0س س0نوات والبك0الوريوس الع0ام ف0ي أرب0ع س0نوات ف0ى التخصص0ات التالي0ة:
)األحياء الدقيقة – أمراض الدم – الكيمياء السريرية – الطفيليات الطبية – األنسجة والخاليا المريضة(.
 3ـ كلية القبالة والتمريض )النھود(:
أ  -بكالوريوس علوم التمريض فى أربع سنوات.
 4ـ كلية الصحة العامة وصحة البيئة) النھود(- :
تمنح الكلية درجة البكالوريوس العام فى اربع سنوات وبكالوريوس الشرف فى خمس سنوات.
 5ـ كلية علوم البصريات :تمنح الكلية درجة البكالوريوس العام فى علوم البصريات فى اربع سنوات )ثمانية فصول
دراسية( ودرجة الشرف فى خمس سنوات )عشرة فصول دراسية( فى تخصصى -:
) عدسات الصقة – تصحيح النظر(.
 6ـ كلية الطب البيطرى ) غبيش (- :
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الطب البيطري فى خمس سنوات.
 7ـ كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات ) النھود (- :
تمنح الكلية درجة البكالوريوس العام في أربع سنوات وبكالوريوس الشرف فى خمس سنوات فى التخصصات
التالية) :علوم الحاسوب – تقانة المعلومات – نظم المعلومات(
 8ـ كلية اإلنتاج الحيوانى :تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف فى اإلنتاج الحيوانى
 9ـ كلية العلوم اإلسالمية واللغة العربية ) النھود (:
تمنـح الكلية درجة بكالوريوس الشرف في أربع سنوات في أحد التخصصات التاليـة:
)أصول ال0دين – االقتص0اد إالس0المي – اللغ0ة العربي0ة – ال0دعوة والثقاف0ة اإلس0المية  -المكتب0ات والمعلوم0ات -
الفقه واصوله(.
 10ـ كلية التربية )النھود(:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف في التربية في اآلداب والعلوم في أربع سنوات في التخصصات
التالية:ـ
أ  -القسم األدبي :التخصصات ) دراسات إسالمية /لغة عربية  -لغة عربية  /جغرافيا أو تاريخ ـ لغة إنجليزية/
تاريخ أو جغرافيا(.
ب  -القسم العلمي أحياء :التخصصات ) أحياء/كيمياء ،كيمياء/أحياء(.
ج  -القسم العلمي رياضيات:التخصصات) فيزياء/رياضيات أو حاسوب ،رياضـيات/فيزياء أو حاسوب(.
د ـ التربية مرحلة األساس )النھود(:
في التخصصات  :ـ )لغة عربية/دراسات إسالمية  ،لغة عربية/جغرافيا ،لغة عربية/تاريخ ،لغة إنجليزية/ت0اريخ
 ،لغة إنجليزية /جغرافيا  ،العلوم والرياضيات(.
 11ـ كلية الشريعة والقانون ) ابوزبد (- :

تمنح الكلية درجة البكالوريوس في الشريعة والقانون في أربع سنوات .
 12ـ كلية الدرسات اإلقتصادية واإلجتماعية ) النھود (- :

تمنح الكلية درجة البكالوريوس العام في أربع سنوات وبكالوريوس الشرف فى خمس سنوات فى التخصصات
التالية) :اإلقتصاد – علوم سياسية – علم االجتماع – التنمية الريفية(.

 13ـ كلية العلوم اإلدارية ) النھود (- :
تمنح الكلية درجة البكالوريوس الع0ام ف0ي أرب0ع س0نوات وبك0الوريوس الش0رف ف0ى خم0س س0نوات ف0ى
التخصصات التالية ) :إدارة األعمال  -المحاسبة والتمويل  -التامين(.
 14ـ كلية اإلعالم :تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى اإلعالم.
العنوان -:تلفون 0183447658 :فاكس0183447658 :
الموقع على اإلنترنتwww.uwkordofan.edu.sd. :
البريد اإللكترونىNahood555@Yahoo.com :
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جـامعة الســالم
تضم الجامعة عشر كليات وھى:ـ
 1ـ كلية الطب والعلوم الصحية )المجلد(:
أ – بكالوريوس الطب والجراحة .ب – بكالوريوس التمريض.
 2ـ كلية الطب البيطرى ) الفوله (:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى الطب البيطري.
 3ـ كلية ھندسة النفط والمياه ) المجلد (:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس العلوم مرتبة الشرف فى خمس سنوات في أحد التخصصات التالية :ـ
أ -ھندسة النفط .ب – ھندسة اإلستكشاف النفطى )طالب ( .ج – ھندسة التكرير والبتروكيماويات
 4ـ كلية الموارد الطبيعية والدراسات البيئية) الفولة( :
تمنح الكلية درجة بكالوريوس العلوم مرتبة الشرف في خمس سنوات في أحد التخصصات التاليـــة:
) الغابات والحياة البرية – اإلنتاج الحيواني والمراعى  -االقتصاد الزراعي والتنمية الريفية  -علوم المحاصيل
– الھندسة الزراعية وتقنيات صغار المزارعين(.
 5ـ كلية العلوم اإلدارية والمالية ) بابنوسة (:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس العام فى العلوم اإلدارية والمالية في أربع سنوات وبكالوريوس العل وم اإلداري ة
والمالية مرتبة الشرف في خمس سنوات في أحد التخصصات التالية :ـ
 – 3البنوك والتمويل.
 – 2المحاسبة.
 -1إدارة األعمال.
 6ـ كلية االقتصاد وتنمية المجتمع ) بابنوسة (:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس العام فى العلوم في أربع سنوات وبكالوريوس العلوم مرتبة الش رف ف ي خم س
سنوات في أحد التخصصات التالية :ـ
ب -التنمية الريفية
أ -االقتصاد
ج – اإلحصاء والدراسات السكانية د – التخطيط والتنمية اإلقتصادية.
 7ـ كلية اآلداب )لقاوة(:
تم نح الكلي ة درج ة البك الوريوس الع ام ف ى اآلداب ف ى ارب ع س نوات والبك الوريوس مرتب ة الش رف ف ى خم س
سنوات فى ) اللغة العربية – علم اإلجتماع واألنثروبولجيا – اللغة االنجليزية – المكتبات والمعلومات(.
 8ـ كلية التربية )الفولة( :
تمنح بكالوريوس الشرف فى التخصصات التالية-:
أ – التربية القسم العلمي فى ) الرياضيات – الكيمياء – الفيزياء – األحياء (.
ب – التربية القسم األدبي فى ) اللغة العربية – اللغة اإلنجليزية – التاريخ – الجغرافيا (.
 9ـ كلية التربية مرحلة األساس ) الفولة (:
تم نح الكلي ة درج ة البك الوريوس ف ى التربي ة مرتب ة الش رف ف ى التعل يم األس اس ف ي خم س س نوات ف ي أح د
التخصصات التالية :ـ
) اللغة اإلنجليزية  -اللغة العربي0ة وآدابھ0ا  -الدراس0ات اإلس0المية  -الجغرافي0ا والت0اريخ  -األحي0اء والكيمي0اء -
الفيزياء والحاسوب  -الرياضيات والحاسوب(
 10ـ كلية العلوم اإلسالمية )الدبب(:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس العام فى التخصصات التالية ) الدراسات اإلسالمية – الدعوة واإلعالم(.
العنوان :أمانة الشوؤن العلمية  -فاكس0157904918 :
الموقع على األنترنتwww.alsalam.edu.sd :
البريد اإللكترونىinfo@alsalam.edu.sd :
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جـامعة الفـاشـــر
تضم الجامعة خمس عشرة كلية ھي:ـ
 1ـ كلية الطب ) الفاشر ( :تمنح الكلية درجة بكالوريوس الطب والجراحة في ست سنوات.
 – 2كلية طب األسنان ) الفاشر ( :تمنح درجة البكالوريوس فى طب األسنان.
 - 3كلية الصيدلة ) الفاشر ( :تمنح درجة البكالوريوس فى الصيدلة.
 – 4كلية المختبرات الطبية :تمنح درجة البكالوريوس فى المختبرات الطبية
 5ـ كلية العلوم الصحية )الفاشر( :تمنح بكالوريوس علوم التمريض فى أربع سنوات.
 – 6كلية الطب البيطرى تمنح درجة البكالوريوس فى الطب البيطرى.
 7ـ كلية الھندسة ) الفاشر (:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الھندسة فى التخصصات التالية:
 – 2الھندسة الكھربائية.
 – 1الھندسة المدنية.
 8ـ كلية علوم البيئة والموارد الطبيعية ) الفاشر (:
تمنح الكلية بكالوريوس العلوم مرتبة الشرف في خمس سنوات في التخصصات التالية:
)مصادر وموارد المياه الريفية  -التنمية الريفية  -الغابات والمراعي -االنتاج الحيواني(.
 9ـ كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات ) الفاشر (:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى علوم الحاسوب وتقانة المعلومات.
 10ـ كلية العلوم الرياضية ) الفاشر (:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس العلوم شرف فى أحد التخصصات التالية -:
ج -الرياضيات  /الحاسوب د -اإلحصاء  /الحاسوب
ب -اإلحصاء
أ – الرياضيات
 11ـ كلية التربية ) الفاشر ( :تمنح الكلية درجة البكالوريوس العام في أربع سنوات والبك0الوريوس مرتب0ة
الشرف في خمس سنوات وتضم التخصصات التالية:ـ
ب ـ التربية قسم الكيمياء .
أ ـ التربية قسم االحياء .
د ـ التربية قسم الفيزياء .
ج ـ التربية قسم الرياضيات .
و ـ التربية قسم الدراسات االسالمية.
ھـ ـ التربية قسم اللغة العربية .
ح ـ التربية قسم الجغرافيا .
ز ـ التربية قسم اللغة االنجليزية.
ي ـ التربية قسم علم النفس .
ط ـ التربية قسم التاريخ.
 12ـ كلية التربية لمعلمي مرحلة األساس) الفاشر(:
تمنح الكلية البكالوريوس مرتبة الشرف فى أربع سنوات.
 13ـ كلية اآلداب ) الفاشر (:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس العام في أربع سنوات فى أحد التخصصات التالية :
ب  -اللغة العربية وآدابھا .
أ  -الدراسات اإلسالمية .
د  -علم االجتماع.
ج  -اللغة اإلنجليزية وآدابھا .
 14ـ كلية الشريعة والقانون ) الفاشر (:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس العام فى أربع سنوات فى أحد التخصصات التالية-:
أ – الشريعة والقانون ب – الشريعة
 15ـ كلية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية ) الفاشر (:
تمنح البكالوريوس فى أربع سنوات فى التخصصات التالية-:
ب – الدراسات اإلسالمية
أ – القراءات
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 16ـ كلية العلوم اإلدارية ) الفاشر (:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس العام فى أربع سنوات وبكالوريوس مرتبة الشرف ف0ى خم0س س0نوات
فى التخصصات التالية-:
) إدارة األعمال – المحاسبة – التسويق (.
 17ـ كلية اإلقتصاد والدراسات اإلجتماعية ) الفاشر (:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس العام فى أربع سنوات وبكالوريوس مرتبة الشرف ف0ى خم0س س0نوات
فى التخصصات التالية-:
) اإلقتص000اد – اإلحص000اء والدراس000ات الس000كانية – العل000وم السياس000ية والعالق000ات الخارجي000ة – العل000وم
المصرفية والمالية (.
ت 73143394 :
العنوان :الفاشر والية شمال دارفور
الموقع على األنترنتwww.fashir.edu-sd :
البريد اإللكترونىacademy@fashir.edu.sd :
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جـامعة نيــــــاال
تضم الجامعة سبع كليات ھي:ـ
 1ـ كلية الطب ) نياال (:

تمنح الكلية درجة البكالوريوس في الطب.
 2ـ كلية العلوم البيطرية ) نياال (:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في العلوم البيطرية في خمس سنوات.
وتض00م األقس00ام التالي00ة) -:التش00ريح – الكيمي00اء الحيوي00ة – وظ00ائف األعض00اء – الجراح00ة والتولي00د
وأم00راض اإلن00اث – الط00ب واألدوي00ة – الط00ب الش00رعي والس00موم – الط00ب الوق00ائي والص00حة العام00ة
البيطرية – اإلنتاج الحيواني  -األحياء الدقيقة  -الطفيليات  -األمراض(.
 3ـ كلية العلوم الھندسية ) نياال (:

تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف في العلوم الھندس0ية ف0ي خم0س س0نوات ف0ي أح0د التخصص0ات التالي0ة-:
)الھندسة المدنية  -الھندسة الميكانيكية  -الھندسة الكھربائية وااللكترونية(

 4ـ كلية االقتصاد والدراسات التجارية ) نياال (:
تمنـح الكليـة درجة بكالوريوس الشـرف في خمس ســنوات والبكالوريوس العام في أربع س0نوات ف0ي
أحد التخصصات التالية:ـ
أ  -المحاسبة .ب  -إدارة األعمال .ج  -االقتصاد
 5ـ كلية التربية ) نياال (:
تمنح الكلية الدرجات العلمية التالية :ـ
 - 1درجة البكالوريوس العام في التربية والعلوم ف0ي أرب0ع س0نوات ،ودرج0ة بك0الوريوس الش0رف ف0ي
التربية والعلوم في خمس سنوات في التخصصات التالية:ـ
ب  -الفيزياء والرياضيات
أ  -الكيمياء واألحياء
 - 2درجة البكالوريوس العام في التربية واآلداب ف0ي أرب0ع س0نوات ودرج0ة بك0الوريوس الش0رف ف0ى
التربية واآلداب في خمس سنوات فى التخصصات التالية.
أ – اللغة العربية والدراسات اإلسالمية .ب – اللغة اإلنجليزية واللغة الفرنسية.
ج – الجغرافيا والتاريخ.
 - 3درج0ة البك0الوريوس الع0ام ف00ي أرب0ع س0نوات ودرج00ة بك0الوريوس الش0رف ف00ي خم0س س0نوات ف00ي
التربية لتعليم األساس.
 6ـ كلية القانون والشريعة ) نياال(:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف في القانون والش0ريعة ف0ى خم0س س0نوات والبك0الوريوس الع0ام
في أربع سنوات وتضم األقسام التالية) -:القانون العام  -القانون الخاص -الشريعة  -الفقة المقارن (.
 7ـ كلية العلوم والتقانة ) نياال(:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس الع0ام ف0ى أرب0ع س0نوات وبك0الوريوس الش0رف ف0ى خم0س س0نوات ف0ى
التخصصات التالية-:
أ -علوم أحياء )الحيوان – النبات (.
ب -علوم رياضيات )الرياضيات (.
 8ـ كلية العلوم والتقانة ) نياال(:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس الع0ام ف0ى أرب0ع س0نوات وبك0الوريوس الش0رف ف0ى خم0س س0نوات ف0ى
التخصصات التالية-:
) علوم الحاسوب – تقانة المعلومات(.
العنوان :ت 0112503027 – 0919803556 - 0155660526 - 0155660529 :فاكس711833123 :
الموقع على اإلنترنتwww.nyalau.edu.sd :

البريد اإللكترونىinfo@nyalu.edu.sd :
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جـامعة زالنجــى
تضم الجامعة الكليات اآلتية:ـ
 1ـ كلية الطب ) زالنجى (:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة فى ست سنوات.
 - 2كلية العلوم الصحية ) زالنجى (:
أ  -تمنح الكلية درجة البكالوريوس العام فى اربع سنوات وبكالوريوس الشرف فى خمس س0نوات ف0ى الص0حة
العامة.
ب – تمنح الكلية درجة البكالوريوس العام فى أربع سنوات وبكالوريوس الشرف فى خمس سنوات ف0ى عل0وم
التمريض.
 3ـ كلية الزراعة ) زالنجى (:
تمنـح الكلية درجة بكالوريوس الشرف في خمـس سـنوات في أحد التخصصــات التالية-:
) البساتين  -وقاية المحاصيل  -اإلنتاج الحيواني  -علوم المحاصيل  -االقتصاد الزراعي  -الھندسة الزراعية
 اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية (. 4ـ كلية علوم الغابات ) زالنجى (:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف في خمس سنوات في التخصصات التالية:
) الغابات  -المراعى  -الحياة البرية (.
 5ـ كلية التربية ) زالنجى (:
تمنح الكلية الدرجات العلمية التالية:ـ
 1ـ درج0ة البك0الوريوس الع0ام ف0ي اآلداب والتربي0ة ف0ي أرب0ع س0نوات وبك0الوريوس مرتب0ة الش0رف ف0ى خم0س
سنوات في التخصصات التالية:ـ
) الدراسات إسالمية  -الجغرافيا  -اللغة إنجليزية  -اللغة العربية – التاريخ – التوجيه واإلرشاد النفسى (.
 2ـ البكالوريوس العـام في العلـوم والتربيـة في أربـع ســنوات وبكالوريوس مرتبة الشرف فى خمس س0نوات
في التخصصات التالية ) -:علوم الحياة – الكيمياء – الرياضيات  -الفيزياء (.
 6ـ كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية )زالنجى(:
تمنح الكلية درج0ة البك0الوريوس الع0ام ف0ى ارب0ع س0نوات وبك0الوريوس الش0رف ف0ى خم0س س0نوات ف0ى التخصص0ات
التالية-:
أ – االقتصاد .ب – المحاسبة .ج – إدارة االعمال.
 7ـ كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات )زالنجى(:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف فى خمس سنوات فى التخصصات التالية-:
أ – بكالوريوس علوم الحاسوب.
ب – بكالوريوس تقانة المعلومات.
ج – بكالوريوس شبكات الحاسوب.
 8ـ كلية التربية اساس )زالنجى(:
تم00نح درج00ة بك00الوريوس الش00رف ف00ى ارب00ع س00نوات ف00ى التخصص00ات اآلتي00ة) -:اللغ00ة العربي00ة  -الدراس00ات
االسالمية – اللغة االنجليزية – التاريخ – الجغرافيا – العلوم – الرياضيات(.
 9ـ كلية علوم وتقانة اإلنتاج الحيواني ) مكجر (:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف فى خمس سنوات فى علوم وتقانة االنتاج الحيوانى.
العنوان :والية وسط دارفور – زالنجى
تلفون 249183488945 – 249111944421 – 249912730893 :فاكس249183489015 :
الموقع على اإلنترنتwww.zalingei.edu.sd :
البريد اإللكترونىunizal@yahoo.com :
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جـامعة الجــــنينة
تضم الجامعة عشرة كليات وھى:ـ
 – 1كلية الطب )الجنينة(
تمنح درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة فى ست سنوات.
 - 2كلية العلوم الصحية ) الجنينة (:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس العام فى اربع سنوات فى  ) :أ – التمريض

ب – الصحة العامة (

 - 3كلية العلوم العلوم البيطرية )فوربرنقا (:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف فى العلوم البيطرية فى خمس سنوات.

 4ـ كلية التربية مرحلة األساس )الجنينة(:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس ) مرتبة الشرف ( في أربع سنوات في التخصصات التالية:
أ ـ لغة عربية رئيسي دراسات إسالمية فرعي .ب ـ لغة عربية رئيسي جغرافيا فرعي .
ج -لغة عربية رئيسي تاريخ فرعي  .د -لغة إنجليزية رئيسي جغرافيا فرعي.
و ـ العلوم  +الرياضيات
ه ـ لغة إنجليزية رئيسي تاريخ فرعي.
 5ـ كلية التربية )الجنينة(:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس العام فى أربع سنوات في التخصصات التالية:
أ – القسم األدبى ):لغة عربية ـ لغة إنجليزية – لغة فرنسية – الدراسات اإلسالمية – الجغرافيا – التاريخ (
ب – القسم العلمى  ): :األحياء – الفيزياء – الكيمياء  -الرياضيات(
 6ـ كلية االقتصاد والدراسات االجتماعية ) الجنينة (
تمنح الكلية درجة البكالوريوس العام في أربع سنوات في التخصصات التالية:
أ – اإلقتصاد ب – المحاسبة ج – إدارة األعمال
 7ـ كلية اإلعالم ) الجنينة (
تمنح درجة البكالوريوس العام في أربع سنوات في التخصصات التالية:
)الصحافة والنشر – الراديو والتلفزيون – العالقات العامة واإلعالن(.
 8ـ كلية القانون ) الجنينة (
تمنح درجة بكالوريوس الشرف فى أربع سنوات فى القانون.
 9ـ كلية الدراسات اإلسالمية ) الجنينة (
تمنح درجة البكالوريوس العام في أربع سنوات في تخصص الدراسات اإلسالمية.
 10ـ كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات ) الجنينة (
تمنح درجة بكالوريوس الشرف فى أربع سنوات بعدد  180ساعة معتمدة فى التخصصات التالية-:
ب – تقانة المعلومات
أ – علوم الحاسوب
العنوان :والية غرب دارفور مدينة الجنينة
تلفون 0117921695 - 0128967940 – 0911261962
الموقع على اإلنترنتwww.gu.edu.sd :
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جـامعة عبداللطيف الحمد التكنولوجية  -مروي
تضم الجامعة الكليات التالية-:
 – 1كلية الطب والعلوم الصحية-:
تمنح درجة البكالوريوس فى )الطب والجراحة فى ست س0نوات  -عل0وم التم0ريض ف0ى أرب0ع س0نوات –
المختبرات الطبية فى اربع سنوات(.
 – 2كلية الھندسة -:
أ  -تم00نح بك00الوريوس الش00رف ف00ى أح00د التخصص00ات التالي00ة ) :الھندس00ة المدني00ة – الھندس00ة الص00ناعية –
الھندسة الكھربائية – الھندسة الميكانيكية (.
ب – تمنح البكالوريوس التقانى فى أحد التخصصات التالية ) :الھندسة الكھربائية  -الھندسة المدنية (.
 – 3كلية العلوم اإلجتماعية واإلدارية-:
تمنح بكالوريوس الشرف فى إدارة األعمال ) المحاسبة – التسويق (.
 – 4كلية العلوم والتكنولوجيا:
تمنح درجة بكالوريوس الشرف فى تقانة المعلومات فى أربع سنوات.
 – 5بكالوريوس التربية التقنية فى أربع سنوات.
العنوان :الوالية الشمالية مروى تلفون0912275250 :
الموقع على اإلنترنتwww.merowe.edu.sd :
البريد اإللكترونىinfo@merowe.edu.sd :
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جـامعة الضعين
تضم الجامعة الكليات التالية-:
 - 1كلية الطب والجراحة:
تمنح درجة البكالوريوس فى خمس سنوات ) عشرة فصول دراسية (.
 - 2كلية علوم المختبرات الطبية:
تمنح درجة بكالوريوس الشرف فى أربع سنوات ) ثمانية فصول دراسية(.
 - 3كلية التمريض:
تمنح درجة البكالوريوس فى أربع سنوات )ثمانية فصول دراسية(.
 - 4كلية الھندسة:
تمنح درجة البكالوريوس فى خمس سنوات ) عشرة فصول دراسية( فى األقسام التالية:
) الھندسة الميكانيكية – الھندسة المدنية – الھندسة الكھربائية واإللكترونية – ھندسة التعدين(.
 - 5كلية اإلنتاج الحيوانى:
تمنح درجة بكالوريوس الشرف فى خمس سنوات) عشرة فصول دراسية (.
 - 6كلية الحاسوب وتقانة المعلومات:
تمنح درجة البكالوريوس فى اربع سنوات )ثمانية فصول دراسية( فى التخصصات التالية-:
) علوم الحاسوب – تقانة المعلومات (.
 - 7كلية العلوم اإلدارية:
تمنح درجة البكالوريوس فى اربع سنوات )ثمانية فصول دراسية( فى التخصصات التالية-:
)المحاسبة – ادارة االعمال (.
 - 8كلية التربية:
تمنح درجة البكالوريوس فى اربع سنوات )ثمانية فصول دراسية( فى التخصصات التالية-:
) اللغ00ة العربي00ة  -الدراس00ات اإلس00المية – الفيزي00اء والرياض00يات – اللغ00ة اإلنجليزي00ة – الجغرافي00ا -
التاريخ(.
 - 9كلية القانون:
تمنح درجة البكالوريوس فى اربع سنوات )ثمانية فصول دراسية(.
 - 10كلية الدعوة والدراسات اإلسالمية
تمنح درجة البكالوريوس العام فى األقسام التالية ) :الدعوة – الدراسات اإلسالمية(.
 - 11كلية الدراسات التنموية ) ابومطارق (:
تم00نح درج00ة بك00الوريوس الش00رف ف00ى التخصص00ات التالي00ة ) التنمي00ة اإلقتص00ادية – تنمي00ة المجتم00ع –
اإلجتماع واألنثريولوجيا (.
العنوان :الضعين والية شرق دارفور
تلفون0123465988 – 0912507283 :
الموقع على اإلنترنتwww.eldaeinun.edu.sd :
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جـامعة السودان التقانية
تمنح الجامعة البكالوريوس التقاني فى الكليات اآلتية-:
 – 1كلية نياال التقانية تمنح الكلية البكالوريوس التقانى فى ) الھندسة الكھربائية – الھندس0ة الميكانيكي0ة
– الھندسة المدنية (.
 – 2كلية المحيريبا التقانية تمنح الكلية البكالوريوس التقانى فى الھندسة الكھربائية .
 – 3كلية ودمدنى التقانية تمنح الكلية البكالوريوس التقانى فى الھندسة الميكانيكية .
 - 4كلية كسال التقانية تمنح الكلية البكالوريوس التقانى فى الھندسة الميكانيكية .
 – 5كلية بورتسودان التقانية تمنح الكلية البكالوريوس التقانى فى الھندسة المدنية.
 – 6كلية الجريف شرق التقانية تم0نح الكلي0ة البك0الوريوس التق0انى ف0ى ) الھندس0ة الكھربائي0ة  -الھندس0ة
الميكاترونكس – الھندسة الميكانيكية – تقانة المعلومات(.
 – 7كلية كوستى التقانية تمنح الكلية البكالوريوس التقانى فى الھندسة الميكانيكية .
 - 8كلية القطينة التقانية تمنح الكلية البكالوريوس التقانى فى الھندسة الكھربائية.
 – 9كلية الفاشر التقانية تمنح الكلية البكالوريوس التقانى فى تقانة المعلومات.
العنوان :أمانة الشؤون العلمية – الخرطوم
تلفون+249122792410 - +249123136333 - +249123443213 :
البريد اإللكترونيsaa.stu.edu@gmail.com :
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جـامعة المناقل للعلوم والتكنولوجيا
تضم الجامعة الكليات اآلتية:ـ

 1ـ كلية الطب والعلوم الصحية ) المناقل (:
مدة الدراسة خمس سنوات وھى عبارة ع0ن عش0رة فص0ول دراس0ية يت0راوح الفص0ل الدراس0ي م0ا ب0ين
 18ـ  22أسبوعا ً ويتبع نظام الساعات المعتمدة.

 2ـ كلية طب األسنان ) المناقل (:
تمنح درجة البكالوريوس فى طب األسنان.

 3ـ كلية الصيدلة ) المناقل (:
تمنح درجة البكالوريوس فى الصيدلة.

 4ـ كلية علوم المختبرات الطبية ) المناقل (:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس العلوم )شرف( في المختبرات الطبية في أربع سنوات.
 3ـ كلية التمريض ) المناقل (:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس العلوم ) شرف ( فى أربع سنوات.
 5ـ كلية الھندسة )  24القرشى (:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس العلوم ) شرف( في خمس سنوات فى التخصصات التالية-:
) الھندسة الكھربائية  -الھندسة الميكانيكية.
 6ـ كلية العلوم اإلدارية )  24القرشى (:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس العلوم ) شرف ( في أربع سنوات فى التخصصات التالية-:
) المحاسبة والتمويل  -إدارة األعمال(.
عنوان الجامعة :والية الجزيرة – المناقل
تلفون0114042466 :
البريد اإللكترونىaccaffairsmust.edu.sd@gmail.com :
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جـامعة شرق كردفان
تضم الجامعة الكليات اآلتية:ـ
 – 1كلية الغابات وعلوم المراعى ) رشاد (:
تمنح درجة البكالوريوس فى خمس سنوات فى تخصصى ) الغابات – المراعى (.
 2ـ كلية الھندسة )ابوجبيھة(:

تمنـح الكلية بك0الوريوس الھندس0ة ف0ى التخصص0ات التالي0ة ) :الھندس0ة المدني0ة  -الھندس0ة الميكانيكي0ة – الھندس0ة
الكھربائية (.

 3ـ كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية )ابوجبيھة(:

تمنـح الكلية بكالوريوس العلوم فى أربع سـنوات في  ):اإلقتصاد – المحاسبة والتمويل – إدارة األعمال

 4ـ كلية العلوم اإلسالمية والعربية )العباسية تقلى(:
تمنح درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية:
) اللغة العربية – الدراسات اإلسالمية – الشريعة والقانون – الدعوة واإلعالم (.
 5ـ كلية التربية )العباسية تقلى(:
تمنـح الكلية البكالوريوس العام فى اربع سنوات وبكالوريوس مرتبة الشـرف ف0ي خم0س س0ـنوات ف0ي
األقسام التالية:ـ
أ  -التربية آداب  :دراسات اسالمية  -لغة عربي0ة  -لغ0ة انجليزي0ة  -لغ0ة فرنس0ية  -ت0اريخ  -جغرافي0ا -
علم نفس.
ب  -التربية علوم  :أحياء  -كيمياء  -فيزياء – رياضيات(.
 6ـ كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات ) كالوقى (:
تمنح درجة البكالوريوس فى علوم الحاسوب وتقانة المعلومات فى أربع سنوات.
 - 7التربية مرحلة األساس ) العباسية(
تمنح درجة البكالوريوس فى التربية مرحلة األساس
 – 8كلية اإلنتاج الحيوانى ) ابوكرشوال(

تمنح درجة البكالوريوس فى اإلنتاج الحيوانى.
العنوان :ابوجبيھة
تلفون 0122775507 :
الموقع على اإلنترنتwww.ueck.edu.sd :
البريد اإللكترونىeastkordofan.u.16@gmail.com :
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الجامعة التكنولوجية
تضم الجامعة الكليات التالية-:
 - 1كلية علوم التمريض :تمنح درجة البكالوريوس فى علوم التمريض
 – 2كلية العماره :تمنح بكالوريوس الشرف فى ھندسة العماره.
 – 3كلية الھندسة :تمنح درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية-:
أ – البكالوريوس التكنولوجى فى الھندسة المدنية.
ب – البكالوريوس التكنولوجى فى ھندسة الكھرباء )قدرة(.
ج – البكالوريوس التكنولوجى فى ھندسة الكھرباء )تحكم(.
د – البكالوريوس التكنولوجى فى ھندسة الكھرباء )اتصاالت(.
ه – البكالوريوس التكنولوجى فى ھندسة الكھرباء )الكترونيات وحاسوب(.
 – 4كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات :تمنح درجة البكالوريوس فى تقانة المعلومات

 – 5كلية الدراسات التجارية :تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية -:
ب  -إدارة األعمال.

ج – البنوك والتمويل.

أ – المحاسبة والتمويل
 – 6كلية نظم المعلومات  :تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى التخصصات التالية -:
أ – نظم المعلومات المصرفية.
ب  -نظم المعلومات المحاسبية.
ج – نظم المعلومات اإلدارية.
 – 7كلية القانون تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف فى القانون.
العنوان :الخرطوم )امتداد الدرجة الثالثة شارع محمد نجيب جنوب جھاز المغتربين
تلفون  :امين الشؤون العلميه83438774 – 83438773 -:
الموقع على األنترنتwww.ut.edu.sd :
البريد اإللكترونىacademic.affairs@ut.edu.sd :

المعھد اإلسالمى للترجمة )الخرطوم(
يمنح المعھد التخصصات التالية-:
أ  -بكالوريوس اللغات )عربي  ،إنجليزي  ،فرنسي( فى اربع سنوات ودرجة الشرف فى اللغ0ة العربي0ة واللغ0ة
األنجليزية فى السنة الخامسة.
ب – البكالوريوس العام فى أربع سنوات وبكالوريوس الشرف فى خمس سنوات فى علوم الحاسوب.
ج – البكالوريوس العام فى أربع سنوات وبكالوريوس الشرف فى خمس سنوات فى تقانة المعلومات.

العنوان  :الخرطوم المجاھدين
تلفون249911319333 – 249912849355 – 249914107039 - 249962682522 :

البريد اإللكترونىinfo@isintra.net :
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جامعة السودان المفتوحة
جامعة السودان المفتوحة مؤسسة تعليمية حكومية أنشئت ع0ام 2002م .وھ0ي ذات خصوص0ية حي0ث أنھ0ا
تنتھج نظام التعليم المفتوح متعدد الوسائط كما أنھا تنتشر فى كاف0ة والي0ات الس0ودان عب0ر فروعھ0ا ومراكزھ0ا
التعليمية مما يمكنھا من الوصول للدارسين في مواقع وجودھم إضافة إلي أنھا توظف التقانة في إدارة العملية
التعليمية مما يزيد من فرص التحصيل الدراسي للطالب وحل مشكلة الزمان والمكان فى العملية التعليمية.
تضم الجامعة سبع كليات وھى-:
 – 1كلية علوم الحاسوب وتقنية المعلومات-:
تمنح درجة بكالوريوس الشرف في خمسة سنوات ) عشرة فصول دراسية ( في أحد النخصصات التالية-:
ب – تقنية المعلومات
أ – علوم الحاسوب
 – 2كلية العلوم اإلدارية-:
تمنح درجة البكالوريوس في أربعة سنوات ) ثمانية فصول دراسية ( في أحد النخصصات التالية-:
ب – إدارة األعمال
أ – المحاسبة
 – 3كلية العلوم اإلقتصادية والمالية -:
تمنح درجة البكالوريوس في أربعة سنوات ) ثمانية فصول دراسية ( في أحد النخصصات التالية-:
أ – اإلقتصاد ) التنمية والتمويل ( .ب – الدراسات السكانية .ج – التأمين
 – 4كلية القانون-:
تمنح درجة بكالوريوس القانون في أربعة سنوات ) ثمانية فصول دراسية (.
 – 5كلية اللغات-:
تمنح درجة بكالوريوس اللغات في أربعة سنوات ) ثمانية فصول دراسية ( في أحد النخصصات التالية-:
ب – اللغة اإلنجليزية
أ – اللغة العربية
ج – بكالوريوس الشرف فى تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرھا بعدد  165ساعة معتمدة.
 – 6كلية اإلعالم-:
تمنح درجة بكالوريوس اإلعالم في أربعة سنوات ) ثمانية فصول دراسية ( في أحد النخصصات التالية-:
ب – الصحافة والنشر ج -اإلذاعة والتلفزيون
أ – العالقات العامة
 – 7كلية التربية-:
تمنح درجة بكالوريوس التربية في أربعة سنوات ) ثمانية فصول دراسية ( في أحد التخصصات التالية-:
) اللغة العربية والدراسات اإلس0المية – اللغ0ة العربي0ة والت0اريخ – اللغ0ة العربي0ة والجغرافي0ا – الدراس0ات
اإلسالمية والجغرافيا – الدراسات اإلسالمية والتاريخ – التاريخ والجغرافيا – اللغة اإلنجليزية – الفيزياء
والرياضيات – رياضيات وحاسوب – األحياء والكيمياء – األحياء واإلنتاج الزراعي والحيواني – رياض
األطفال (.
عنوان الجامعة-:
الرئاسة الخرطوم – أركويت – شارع عبيد ختم – شمال تقاطع الشرقي
تلفون+249183242774 - +249183242775 :
البريد اإللكترونىinfo@ous.edu.sd :
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جـامعة الربــاط الوطني )الخرطوم(
ي00تم القب00ول لھ00ذه الكلي00ات ف00ي إط00ار القب00ول الع00ام بمص00اريف دراس00ية موض00حة ف00ي ھ00ذا ال00دليل
والكليات ھي :ـ
 1ـ كلية الطب :
تمنح درجة البكالوريوس في الطب والجراحة في خمسة أعوام ) عشرة فصول دراسية (.

 2ـ كلية طب وتقانة األسنان:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في طب وتقانة األسنان في خمسة أعوام ) عشرة فصول دراسية (.

 3ـ كلية الصيدلة :
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في خمسة أعوام )عشرة فصول دراسية(.

 4ـ كلية المختبرات الطبية :
تمنح درجة بكالوريوس الشرف في المختبرات الطبية في أربع0ة أع0وام ) ثماني0ة فص0ول دراس0ية( ف0ى
التخصص000ات التالي000ة ) :الكيمي000اء الس000ريرية واألنس000جة – أم000راض ال000دم والمناع000ة – األحي000اء الدقيق000ة
والطفيليات (.

 5ـ كلية تقانة األشعة والطب النووي:
تمنح درجة بكالوريوس الش0رف ف0ي تقان0ة األش0عة والط0ب الن0ووي ف0ي أربع0ة أع0وام ) ثماني0ة فص0ول
دراسية( بعد دراسة  180ساعة معتمدة فى التخصصات التالية) :الط0ب الن0ووى – تكنولوجي0ا األش0عة
التشخيصية(

 6ـ كلية علوم التمريض :
تمنح درجة البكالوريوس في علوم التمريض في أربعة أعوام ) ثمانية فصول دراسية (.

 7ـ كلية التقنية والعلوم الصحية :
تمنح درجة البكالوريوس في أربعة أعوام )ثمانية فصول دراسية( فى التخصصات التالية-:
 - 1التخدير التقنى.
 - 2العالج الطبيعى.
 - 3علم النفس السريرى والجنائى.
 - 4التغذية والتغذية العالجية.

 8ـ كلية دراسات الحاسوب:
تمنح الكلية درج0ة بك0الوريوس الش0رف ف0ي أربع0ة أع0وام ) ثماني0ة فص0ول دراس0ية ( ف0ى التخصص0ات
التالية-:
 - 2تقنية المعلومات.
 – 1علوم الحاسوب.
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 9ـ كلية الدراسات اإلسالمية والقرآنية :
تمنح درجة البكالوريوس في أربعة أعوام )ثمانية فصول دراسية( فى-:
ا  -الدراسات اإلسالمية والقرآنية )مجمع عبد السالم الخبير(  -الخرطوم
ب – الدعوة والثقافة اإلسالمية )مجمع ابوبكر الصديق( – جبل األولياء.

 10ـ كلية اللغات والترجمة :
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف في أربعة أعوام )ثمانية فصول دراسية( في التخصصات التالية-:

) اللغة العربية – اللغة االنجليزية – اللغة الفرنسية (.

 11ـ كلية علوم البيئة وإدارة مخاطر الكوارث :
تمنح درجة بكالوريوس الشرف في أربعة أعوام )ثمانية فصول دراسية( في إدارة المنظمات.

 12ـ كلية العلوم االقتصادية واإلدارية والمالية :
تمنح درجة بكالوريوس الشرف في أربعة أعوام )ثمانية فصول دراسية( في التخصصات التالية :
 – 1العلوم اإلدارية والمالية  ) :المحاسبة  -إدارة األعمال (
 – 2العلوم اإلقتصادية  ) :االقتصاد – الدراسات المصرفية(
 13ـ كلية القانون :
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف فى أربعة أعوام ) ثمانية فصول دراسية ( بعدد  163ساعة.
 14ـ كلية العمارة :
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في خمس أعوام )عشرة فصول دراسية(.
)يتوقف القبول على إجتياز مھارة الرسم( .
 15ـ كلية اإلعالم :
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف في االعالم في أربعة أعوام )ثمانية فصول دراسية( بع0دد 178
ساعة معتمدة في التخصصات التالية-:
 – 1الصحافة والنشر  – 2اإلذاعة )راديو وتلفاز(  – 3العالقات العامة واإلعالن.
العنوان -:تلفون 0960866444 :فاكس83263590 :
الموقع على األنترنتwww.ribat.edu.sd :
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جـامعة أفريقيا العالميـة ) الخرطوم (
يتم القبول لھذه الكليات في اطار القب0ول الع0ام بمص0روفات دراس0ية موض0حة ف0ي ھ0ذا ال0دليل والكلي0ات
ھي -:

 1ـ كلية الطب والعلوم الصحية :
تم00نح الكلي00ة درج00ة البك00الوريوس ف00ي خم00س س00نوات )عش00رة فص00ول دراس00ية( تتب00ع نظ00ام الس00اعات
المعتمدة .
 2ـ كلية طب األسنان :
تم00نح الكلي00ة درج00ة البك00الوريوس ف00ي خم00س س00نوات )عش00رة فص00ول دراس00ية( وتتب00ع نظ00ام الس00اعات
المعتمدة .
 3ـ كلية الصيدلة :
تم00نح الكلي00ة درج00ة البك00الوريوس ف00ي خم00س س00نوات )عش00رة فص00ول دراس00ية( وتتب00ع نظ00ام الس00اعات
المعتمدة .
 – 4علوم المختبرات الطبية:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس المختبرات في أربع سنوات )ثمانية فصول دراسية( .
 5ـ كلية علوم التمريض :
تمنح الكلية درجة بكالوريوس التمريض في أربع سنوات )ثمانية فصول دراسية( .
 6ـ كلية الھندسة :

تمنح الكلية درجة البكالوريوس مرتبة الشرف فى خمس سنوات )عشرة فص0ول دراس0ية( ف0ي
التخصصات التالية-:
أ  -الھندسة االلكترونية والكھربائية في التخصصات التالية-:
) ھندسة الحاسوب  -ھندسة االتصاالت  -ھندسة النظم والتحكم  -ھندسة القدرة الكھربائية (.
د – الھندسة المدنية.
ج – ھندسة المعمار
ب -الھندسة الميكانيكية.
 7ـ كلية الحاسوب:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في )علوم الحاسوب  -نظم المعلوم0ات – تقان0ة المعلوم0ات( ف0ي أرب0ع
سنوات )ثمانية فصول دراسية(.

 8ـ كلية العلوم البحتة والتطبيقية:
تم00نح الكلي00ة درج00ة البك00الوريوس مرتب00ة الش00رف ف00ى خم00س س00نوات )عش00رة فص00ول دراس00ية( ف00ي
التخصصات ) :الكيمياء التطبيقية – الرياضيات وعلوم الحاسوب – األحياء الدقيقة – الفيزياء(.

 9ـ كلية الشريعة والقانون:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في أربع سنوات )ثمانية فصول دراسية( فى التخصصات:
) الشريعة  -القانون(.

 10ـ كلية الدراسات اإلسالمية:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في أربع سنوات )ثمانية فصول دراسية( فى التخصصات:
) التفسير وعلوم القرآن – السنة وعلوم الحديث – العقيدة والفكر اإلسالمى – الدعوة والسيرة(.
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 11ـ كلية التربية:
تم00نح الكلي00ة درج00ة البك00الوريوس ف00ي أرب00ع س00نوات )ثماني00ة فص00ول دراس00ية( ف00ى تخصص00ات )اص00ول
التربية  -علم النفس التربوى  -اإلدارة التربوية  -المناھج وطرق التدريس  -التقنيات التربوية(

 12ـ كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في أربع سنوات )ثمانية فصول دراسية( فى تخصصات :أ  -اإلقتص0اد
ب  -العلوم السياسية .ج – بكالوريوس الشرف فى الدراسات المصرفية.

 13ـ كلية اآلداب:
تم00نح الكلي00ة درج00ة البك00الوريوس ف00ي أرب00ع س00نوات )ثماني00ة فص00ول دراس00ية( ف00ى تخصص00ات) :اللغ00ة
اإلنجليزية  -الجغرافيا  -التاريخ  -علم النفس  -علوم المكتبات والمعلومات – اآلث0ار – عل0م اإلجتم0اع
والخدمة اإلجنماعية(

 14ـ كلية االعالم:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في أربع سنوات )ثمانية فصول دراسية( في التخصصات:
) الصحافة والنشر – االذاعة والتلفزيون – العالقات العامة واالعالن(

 15ـ كلية المعادن والنفط:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى خمس سنوات )عشرة فصول دراسية(.

 -16كلية تقانة االنتاج والتصنيع الزراعي:
تض00م الكلي00ة التخصص00ات اآلتي00ة ) تقان00ة إنت00اج وتص00نيع المحاص00يل البس00تانية – تقان00ة إنت00اج وتص00نيع
المحاصيل الحقلية – تقانة إنتاج وتصنيع المحاصيل المنتجات الغابي0ة – تقان0ة إنت0اج وتص0نيع اللح0وم
– تقان00ة إنت00اج وتص00نيع االلب00ان – تقان00ة إنت00اج وتص00نيع ال00دواجن – تقان00ة إنت00اج وتص00نيع االس00ماك –
علوم الحياة البرية – بكالوريوس الشرف فى علوم وتقانة االغذية بعدد  180ساعة معتمدة (.

 17ـ كلية العلوم اإلدارية:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف في أربع سنوات )ثمانية فصول دراسية( فى تخصصات:
)إدارة األعمال – المحاسبة واإلدارة المالية (

 18ـ كلية العلوم االسرية وتنمية المجتمع:
تمنح بكالوريوس الشرف فى ) تنمية األسرة– تنمية المجتمع– تكنولوجيا االغذية – علوم التغذية (.

 19ـ كلية األلسن:
تمنح درجة البكالوريوس فى ) اللغة اإلنجليزية – اللغة الفرنسية (.

 20ـ كلية القرآن الكريم وعلومه:
تمنح درجة البكالوريوس فى ) القراءات – التفسير وعلوم القرآن (.
 21ـ كلية الكوارث واألمن اإلنسانى :
تمنح درجة البكالوريوس فى ) الكوارث والبيئة – النزاعات واألمن اإلنسانى – المنظمات والعمل الطوعى (.

 22ـ كلية اللغة العربية :
تمنح درجة البكالوريوس العام فى ) أ -اللغة العربية .ب – بكالوريوس تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرھا (.

ملحوظـة :ـ

كليات جامعة أفريقيا العالمية تحسب لھا مادة التربية االسالمية بدالً عن التربية الدينية.
تلفون0153996992 - 0153992432 :
فاكس0153996992 - 0153998991 :
الموقع على األنترنتwww.iua.edu.sd :
البريد اإللكترونىADMISSION @ iua-unv.net :
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جـامعة كرري )أم درمان(
جامعة كررى ھيئة علمية ذات طبيعة عسكرية تم تأسيسھا عام 1994م " أكاديمية ك0ررى للتقان0ة  ،لتعن0ى
بإعداد الكوادر الجامعية والتقنية لسد حاجة القوات المسلحة من ھذه الكوادر.
تم تعديل قانون األكاديمية لتصبح جامعة كررى فى عام 2008م وضم اليھا بقية الكلي0ات العس0كرية األخ0رى
بعد ضبط برامجھا لتستوفى مستويات التعليم العالى محليا ً وعالميا ً .
يتم القبول لكليات الجامعة المختلفة ع0ن طري0ق التق0ديم المباش0ر بالجامع0ة )أمان0ة الش0ؤون العلمي0ة( بع0د أن
يس00توفى الطال00ب ش00روط القب00ول حس00ب ل00وائح وش00روط التعل00يم الع00الي للقب00ول للكلي00ات المختلف00ة والش00روط
الخاصة لقبول الطلبة الحربيين بالقوات المسلحة .ويتم منح الطالب رقم0ا ً جامعي0ا ً م0ن اإلدارة العام0ة للقب0ول
بعد أن يستوفى شروط القبول حسب الكلية المتقدم اليھا.
يمنح الطالب الحربى عند التخرج درجة البكالوريوس فى التخصص األكاديمي ودبل0وم العل0وم العس0كرية ف0ى
التخصص العسكري  ،يعين الطالب الخريج0ون حمل0ة البك0الوريوس ض0باطا ً ب0القوات المس0لحة ويع0ين حمل0ة
الدبلوم التقني فى رتبة الرقيب بالقوات المسلحة.
كما يتم القبول لھذه الكليات فى إطار القبول العام بمصاريف دراسية والط0الب ال0ذين ي0تم قب0ولھم بمص0اريف
دراسية )على النفقة الخاصة( يعاملون كطالب غير عسكريين.
تضم الجامعة الكليات اآلتية-:

 – 1كلية الھندسة :
تمنح الكلية درجة بكالوريوس الشرف في خمس س0نوات "عش0رة فص0ول دراس0ية " ف0ي التخصص0ات
اآلتية:
أ – الھندسة الكھربائية "ھندسة حاسوب  -إتصاالت  -قدرة".
ب – الھندسة المدنية "إنشاءات".
ج – الھندسة الميكانيكية "إنتاج  -قدرة".
د – الھندسة الكيميائية.
ھـ – ھندسة الطيران "ميكانيكا طائرات  -كھرباء ونظم طائرات".

 – 2كلية الطب :

تمنح الكلية درجة بكالوريوس الطب والجراحة فى ست سنوات )اثنا عشر فصالً دراسيا(.

 – 3كلية طب الفم واألسنان :
تمنح الكلية درجة بكالوريوس فى طب األسنان فى خمس سنوات )عشرة فصول دراسية(.

 – 4كلية الصيدلة:
تمنح الكلية درجة بكالوريوس فى الصيدلة فى خمس سنوات )عشرة فصول دراسية(.
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 – 5كلية علوم المختبرات الطبية :
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى علوم المختبرات الطبية فى اربع سنوات )ثمانية فصول دراسية(.

 – 6كلية علوم التمريض وتقنية العلوم الصحية :
 تمنح الكلية الدرجات اآلتية-:أ  -بكالوريوس فى علوم التمريض فى اربع سنوات )ثمانية فصول دراسية(
ب  -الدبلوم التقنى فى ثالث سنوات ) ست فصول دراسية ( فى التخصصات اآلتية-:
) تقنى الصحة العامة وصحة البيئة  -تقنى الصيدلة  -تقنى التمريض (.

 – 7علوم األشعة التشخيصية:
تمنح بكالوريوس الشرف فى علوم األشعة التشخيصية ف0ى أرب0ع س0نوات )ثماني0ة فص0ول دراس0ية
(.

 – 8كلية العلوم اإلدارية:
تمنح بكالوريوس العلوم اإلدارية فى ثمانية فصول دراسية )إدارة أعمال–محاسبة(.

 – 9كلية اآلداب:
أ  -تمنح بكالوريوس اللغة اإلنجليزية فى ثمانية فصول دراسية.
ب  -تمنح بكالوريوس اللغة الصينية فى ثمانية فصول دراسية..

 – 10كلية الدراسات البحرية:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في العلوم البحرية "ثمانية فصول دراسية".

 – 11كلية علوم الطيران:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى علوم الطيران "ثمانية فصول دراسية"
 – 12كلية علوم الحاسوب وتقنية المعلومات تم0نح الكلي0ة درج0ة بك0الوريوس الش0رف ف0ى التخصص0ات
التالية-:
أ – تقنية المعلومات .ب – شبكات الحاسوب .ج – علوم الحاسوب.
و -أمن المعلومات
ه -ھندسة البرمجيات
د -نظم المعلومات

العنوان- :
رئاسة الجامعة  +كليات الطب والعلوم الصحية  :أم درمان بانت شارع األربعين
كلية الھندسة  +الكلية الحربية :أم درمان كررى – شارع الوادى.
كلية الدراسات البحرية  +كلية علوم الطيران :بورتسودان
ت 87239200 :فاكس87239000 :
الموقع على اإلنترنت www.karary.edu.sd
البريد اإللكترونىkarary@karary.net :
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