أوال :الشهادة السودانية المساق األكاديمي
جدول رقم ()1
تحسب النسبة للقبول للكليات أدناه من مجموع المواد السبع اآلتية بعد استيفاء الشرط العام:
اللغة
العربية

التربية
الدينية

اللغة
اإلنجليزية

الرياضيات
المتخصصة

الفيزياء

الكيميـاء

األحياء

والكليات هي :ـ
الطببب  -طببب األسببنان  -الصببيدلة  -المختبببرات الطبيببة  -األشببعة  -التمببري  -القبالببة  -التخببدير -
العالج الطبيعى  -الطب البيطري  -اإلنتاج الحيواني  -الصحة العامة وصحة البيئة  -العلوم (كيميباء
 نبات  -حيوان  -تقنية إحيائية  -تغذية  -الكيمياء الحيوية  -األحيباء الدقيقبة  -األحيباء والدراسباتالبيئية)  -علوم البحار  -مختبرات علمية (كيمياء)  -علم البنف (الصبحى  -السبرير والجنبائى) -
التربيببة (أحيبباء  -كيميبباء)  -العلببوم الصببحية  -الزراعببة  -التغذيببة العالجيببة .المببوارد الطبيعيببة -
الغابات  -الدراسات البيئية  -علوم بيئية قسم تقانة البيئة  -علوم البيئة – التربية أسبرية – مسباعد
طب العيون – علوم البصريات  -طب العيون  -تقانة العيون – الوسائل البصرية – اإلقتصاد المنزلى

جدول رقم ()2
تحسب النسبة للقبول للكليات أدناه من مجموع المواد السبع اآلتية بعد استيفاء الشرط العام:
اللغة
العربية

التربية
الدينية

اللغة
اإلنجليزية

الرياضيات
المتخصصة

الفيزياء

الكيميـاء

أي من علوم الحاسبوب
 -العلوم الهندسية

والكليات هي :
الهندسة (جميع التخصصات)

جدول رقم ()3
تحسب النسبة للقبول للكليات أدناه من مجموع المواد السبع اآلتية بعد استيفاء الشرط العام:
اللغة
العربية

التربية
الدينية

اللغة
اإلنجليزية

الرياضيات
المتخصصة

الفيزياء

والكليات هي -:
هندسة العمارة.
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الكيميـاء

أي من علوم الحاسوب
 العلببببوم الهندسببببية -الفنون والتصميم

جدول رقم ()4
تحسب النسبة للقبول للكليات أدناه من مجموع المواد السبع اآلتية بعد استيفاء الشرط العام:
اللغة
العربية

التربية
الدينية

اللغة
اإلنجليزية

الرياضيات
المتخصصة

الفيزياء

الكيميـاء

أي مببن علببوم الحاسببوب  -العلببوم
الهندسية  -األحياء

والكليات هي -:
الهندسة الطبية الحيوية  -علوم الحاسوب وتقانة المعلومات  -تكنولوجيبا المعلومبات واإلتصبا ت -
إدارة الشبببكات  -العلببوم الرياضببية  -العلببوم (نظببم المعلومببات  -رياضببيات  -فيزيبباء  -جيولوجيببا -
الفل بك واإلرصبباد الجببو  -الفيزيبباء الطبيببة  -الليببزر  -الكترونيببات وحوسبببة فيزيائيببة)  -مختبببرات
علمية (فيزياء)  -العلوم التطبيقية  -العلبوم إحصباء تطبيقبي  -علبوم األر  -التربيبة رياضبيات -
التربية فيزياء  -التربية التقنية  -علوم حضرية ( التخطيط الحضبري)  -هندسبة البرمجيبات  -البنفط
والمعادن  -هندسة المعرفة  -الحماية المدنية  -علوم الكوارث  -الدراسات البحرية.
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جدول رقم ()5
تحسب النسبة للقببول للكليبات أدنباه مبن مجمبوع المبواد السببع اآلتيبة بعبد اسبتيفاء الشبرط العبام
وذلك على النحو اآلتى:

أ – القسم العلمى:
اللغة
العربية

التربية
الدينية

اللغة
اإلنجليزية

الرياضيات
المتخصصة

الفيزياء

الكيميـاء

أي مبببن :األحيبببباء  -علببببوم
الحاسوب  -العلوم الهندسية
 العلببوم األسببرية  -اإلنتبباجالزراعبببببببببى والحيبببببببببواني -
الفنون والتصميم

والكليات هي -:
اآلداب  -علوم الجغرافيبا والبيئبة  -ا قتصباد والعلبوم اإلداريبة  -إدارة المعرفبة  -إدارة المنظمبات –
التربية أدبى – اللغات – التربية علم البنف  -السبكرتارية  -الشبريعة والقبانون  -العلبوم اإلسبالمية
والعربيببة  -العلببوم الحضببرية (تنميببة المببرأة  -علببوم السببكان)  -علببوم بيئيببة قسببم إدارة البيئببة -
دراسببات المجتمببع والتنميببة الريفيببة  -التربيببة ريببا األطفببال والتربيببة الخاصببة  -التربيببة أسببا
(معلمببين)  -التربيببة الرياضببية ( البدنيببة ) -علببم الببنف وريببا األطفببال  -أصببول الببدين  -الببدعوة
واإلعالم  -الصحافة  -الطباعة  -علبوم اإلتصبال  -كليبة القبرنن الكبريم  -الفنبون الجميلبة - 1التربيبة
الفنيببة - 2الموسببيقا والببدراما  -التصببميم (الببداخلى  -الصببناعى  -اإليضبباحى)  -السببياحة والفندقببـة -
الوسائط المتعددة  -العلوم التربوية الدينية (المسبيحية) – (( نظبم المعلومبات – تقانبة المعلومبات (
التعليم األهلى ))  -نظم المعلومات (المحاسبية  -اإلدارية  -المكتبات)  -نظم المعلومات الجغرافيبة -
حوسبة األعمال.

 - 1كلية الفنون جامعة السودان تشترط أن يكون الطالب حاصالً علي  %55في مادة الفنون
2ـ كلية التربية الفنية تشترط أن يكون الطالب حاصالً علي  %56في مادة الفنون .
 -3كلية الفنون جامعة النيلين تشترط أن يكون الطالب حاصالً علي  %56في مادة الفنون .
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ب – القسم األدبى:
اللغة
العربية

التربية
الدينية

اللغة
اإلنجليزية

الرياضيات
األساسية

الجغرافيا
والدراسات
البيئية

التاريخ

أي مببن  :الدراسببات اإلسببالمية -
اللغببة العربيببة المتقدمببة  -العلببوم
التجاريببببة  -العلببببوم العسببببكرية -
الفنون والتصميم

والكليات هي :
اآلداب  -علببوم الجغرافيببا والبيئببة  -ا قتصبباد والعلببوم اإلداريببة  -إدارة المعرفببة  -إدارة المنظمببات -
التربية أدبي  -اللغبات  -التربيبة علبم البنف  -السبكرتارية  -الشبريعة والقبانون  -العلبوم اإلسبالمية
والعربيببة  -العلببوم الحضببرية (تنميببة المببرأة  -علببوم السببكان)  -علببوم بيئيببة قسببم إدارة البيئببة -
دراسببات المجتمببع والتنميببة الريفيببة  -التربيببة ريببا األطفببال والتربيببة الخاصببة  -التربيببة أسببا
(معلمببين)  -التربيببة الرياضببية (البدنيببة)  -علببم الببنف وريببا األطفببال  -أصببول الببدين  -الببدعوة
واإلعالم  -الصحافة  -الطباعة  -علبوم اإلتصبال  -كليبة القبرنن الكبريم  -الفنبون الجميلبة - 3التربيبة
الفنية - 4الموسيقا والبدراما  -التصبميم (البداخلى  -الصبناعى  -اإليضباحى)  -السبياحة والفندقبـة -
الوسائط المتعبددة  -العلبوم التربويبة الدينيبة (المسبيحية) – (( نظبم المعلومبات – تقانبة المعلومبات
( التعليم األهلي ))  -نظم المعلومات (المحاسبية  -اإلدارية  -المكتبات)  -نظم المعلومات الجغرافيبة
 حوسبة األعمال.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* كليـات جامعة أم درمان اإلسالمية وجامعة القرنن الكريم وجامعة أفريقيا العالمية وكلية القران الكريم جامعة واد
تحسب لها التربيــة اإلسالمية بـد عن التربية الدينية.
** تشترط كليات القرنن الكريم حفظ األجزاء العشرة األخيرة من القرنن الكريم لقسم ( الدراسات ا سالمية – الحديث وعلومه )
والقران كامال لقسم القراءات وعلوم القران.
تشترط جامعة القرنن الكريم حفظ األجزاء الثالثة األخيرة من القرنن الكريم للطالب الراغبين في ا لتحاق بباقى الكليات  ،ويتم
قبول الطالب المرشحين بعد النجاح في ا متحان التحريري وإجراء المعاينة.
*** تؤهل إجازة حفظ القرنن الكريم الصادرة عن الجامعة للترشيح بكلية القرنن الكريم (جامعة القرنن الكريم – جامعة واد
النيل) وت شترط الجامعة النجاح فى امتحان مواد تأهيل الحفظه لاللتحاق بالكلية .
**** تشترط كلية جبرة العلمية حفظ جزئين من القرنن الكريم لبرنامجى ( الشريعة – العقيدة والدراسات اإلسالمية ) وحفظ
ستة أجزاء لبرنامج القرنن الكريم والدراسات اإلسالمية.
***** تشترط جامعة الفاشر حفظ القرنن كامال لقسم القراءات وثالثة اجزاء لقسم الدراسات ا سالمية بكلية القرنن الكريم.
****** تشترط جامعة القران الكريم وتاصيل العلوم حفظ القرنن كامال لقسم القراءات.
*** تشترط جامعة القران الكريم وتاصيل العلوم حفظ ست أجزاء من القرنن الكريم لقسم الدراسات اإلسالمية.
النيل

**** تشترط جامعة دنقال حفظ القرنن الكريم كامالً لقسم القراءات وحفظ ثالثة أجزاء لقسم الدراسات اإلسالمية بكلية القرنن الكريم.

 - 3كلية الفنون جامعة السودان تشترط أن يكون الطالب حاصالً علي  %55في مادة الفنون
4ـ كلية التربية الفنية تشترط أن يكون الطالب حاصالً علي  %56في مادة الفنون .
 -5كلية الفنون جامعة النيلين تشترط أن يكون الطالب حاصالً علي  %56في مادة الفنون .
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ثانيا :الشـهادة الثانـوية الفنيـة

( أ ) القسم الفني التجاري
تحسب النسبة للقبول للكليات أدناه من مجموع المواد السبع اآلتية بعد استيفاء الشرط العام:
اللغبببببببببببة التربيببببببببببببببببة اللغبببببببببببببببببببببة الرياضيات
اإلنجليزية
الدينية
العربية

ثبببالث مبببواد مبببن  :اإلقتصببباد والتجبببارة –
المحاسبة الماليبة – التكبالي والضبرائب –
الرياضبببة الماليبببة – الجغرافيبببا والدراسبببات
البيئية

والكليات هي -:
اإلقتصببباد العلبببوم اإلداريبببة  -نظبببم المعلومبببات (التعلبببيم األهلبببى)  -نظبببم المعلومبببات ( المحاسببببية –
اإلدارية  -المصرفية  -المكتبات)  -السبكرتارية  -علبم البنف وريبا األطفبال  -دراسبات المجتمبع
والتنمية الريفية  -العلوم اإلسالمية والعربية (اقتصاد)  -كليبة القبرنن الكبريم  -تكنولوجيبا الطباعبة
– السياحة والفندقة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* كليببـات جامعببة أم درمببان اإلسببالمية وجامعببة القببرنن الكببريم وجامعببة أفريقيببا العالميببة وكليببة القببران الكببريم جامعببة واد النيببل
تحسب لها التربيــة اإلسالمية بـد عن التربية الدينية.
** تشترط كليات القرنن الكريم حفظ األجزاء العشرة األخيرة من القرنن الكريم لقسم ( الدراسات ا سبالمية – الحبديث وعلومبه )
والقران كامال لقسم القراءات وعلوم القران.
تشترط جامعة القرنن الكريم حفظ األجزاء الثالثة األخيرة من القرنن الكبريم للطبالب البراغبين فبي ا لتحباق ببباقى الكليبات  ،ويبتم
قبول الطالب المرشحين بعد النجاح في ا متحان التحريري وإجراء المعاينة.
*** تؤهببل إجببازة حفببظ القببرنن الكببريم الصببادرة عببن الجامعببة للترشببيح بكليببة القببرنن الكببريم (جامعببة القببرنن الكببريم – جامعببة
وادىالنيل) وتشترط الجامعة النجاح فى امتحان مواد تأهيل الحفظه لاللتحاق بالكلية .
**** تشترط كليبة جببرة العلميبة حفبظ جبزئين مبن القبرنن الكبريم لبرنبامجى ( الشبريعة – العقيبدة والدراسبات اإلسبالمية ) وحفبظ
ستة أجزاء لبرنامج القرنن الكريم والدراسات اإلسالمية.
***** تشترط جامعة الفاشر حفظ القرنن كامال لقسم القراءات وثالثة اجزاء لقسم الدراسات ا سالمية بكلية القرنن الكريم.
***** تشترط جامعة القران الكريم وتاصيل العلوم حفظ القرنن كامال لقسم القراءات.
*** تشترط جامعة القران الكريم وتاصيل العلوم حفظ ست أجزاء من القرنن الكريم لقسم الدراسات اإلسالمية.
**** تشترط جامعة دنقال حفظ القرنن الكريم كامالً لقسم القراءات وحفظ ثالثة أجزاء لقسم الدراسات اإلسالمية بكلية القرنن الكريم.
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( ب ) القسم الفني الصناعي
تحسب النسبة للقبول للكليات أدناه من مجموع المواد السبع اآلتية بعد استيفاء الشرط العام:

أ – كليات الهندسة الكهربائية
اللغبببببببببببببببة اللغببببببببببببببببببببببببببة التربيببببببببببببببببة الرياضبببببببيات الفيزياء
المتخصصة
الدينية
اإلنجليزية
العربية

الرسبببببببببببببببببببببببم
الكهربائى

اللغبببببببببببببببة اللغببببببببببببببببببببببببببة التربيببببببببببببببببة الرياضبببببببيات الفيزياء
المتخصصة
الدينية
اإلنجليزية
العربية

الرسبببببببببببببببببببببببم مببببببادة مببببببن :كهرببببببباء
الميكانيكى
سبببببيارات – محركبببببات
سببببببيارات – ميكانيكببببببا
إنتاج – تبريد وتكيي

اللغبببببببببببببببة اللغببببببببببببببببببببببببببة التربيببببببببببببببببة الرياضبببببببيات الفيزياء
المتخصصة
الدينية
اإلنجليزية
العربية

الرسبببببببببببببببببببببببم مبببببادة مبببببن :معماريبببببة
المعمار
مبببانى – نجبببارة واثببباث
– تركيبات صحية

مببببادة مببببن :توصببببيالت
كهربائيببببببة – كهربيببببببة
الكترونيات

ب – كليات الهندسة الميكانيكية

ج – كليات الهندسة المبانى

والجامعات هى-:
 - 1السودان التقانية – عبداللطي الحمد التكنولوجية – الجامعة التكنولوجية
 -2يتم ترشيح طالب القسم الصناعى لبكالريو الهندسة والتربية التقنية حسبب تخصبا الشبهادة
فى القسم المناظر له.
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( ج ) القسم الفني الزراعي
تحسب النسبة للقبول للكليات أدناه من مجموع المواد السبع اآلتية بعد استيفاء الشرط العام:
اللغة
العربية

اللغة
اإلنجليزية

التربية
الدينية

الرياضيات

األحيـاء

مببادة مببن :المحاصببيل
الحقليببة – المحاصببيل
البسبببببتانية – تربيبببببة
الحيوان

مادة من :ناليبات الزراعبة –
وقايبببببة النباتبببببات – تغذيبببببة
الحيوان – تربية األسماك –
اساسبببيات التصبببنيع الغبببذائى
– الحاسببببببوب – الجغرافيببببببا
والدراسات البيئية

والكليات هي :
الزراعــة  -الموارد الطبيعية والدراسات البيئية – الغابات  -المراعى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* كليـات جامعة أم درمان اإلسالمية تحسب لها التربيــة اإلسالمية بـد ً عن التربية الدينية.
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( د ) القسم الفني النسوي
 - 1تحسب النسبة للقبول للكليات أدناه من مجموع المواد السبع اآلتية بعد استيفاء الشرط العام:
اللغة العربية

اللغبببببببببببببببببببببببببببة
اإلنجليزية

التربيبببببببببة
الدينية

الرياضبببببيات
المتخصصة

أحسببن مببادتين مببن :تصببنيع
غبببببذائى – إدارة المنشبببببىات
الغذائيببة – تغذيببة الجماعببات
– تغذية الفئات الخاصة

أحسن مبادة مبن :تغذيبة
عالجيببببببببة – تخطبببببببببيط
وتحليبببببببببل الوجابببببببببببات
وترشيدها – األحيباء –
الفيزياء  -الكيمياء

والكليات هي:
كلية القرنن الكريم  -علوم التغذية
 - 2تحسب النسبة للقبول للكليات أدناه من مجموع المواد السبع اآلتية بعد استيفاء الشرط العام:
اللغة العربية

اللغبببببببببببببببببببببببببببة
اإلنجليزية

التربيبببببببببة
الدينية

الرياضيات

أحسن مبادتين مبن :خبدمات
التسبببببببكين وا يبببببببواء فبببببببى
الفنببببببادق – تقنيببببببة انتبببببباج
وخدمة الطعام فى الفنادق –
شببركات الطيببران – اإلرشبباد
السياحى

أحسبببببببن مببببببببادة مببببببببن:
الجغرافيبببببا والدراسبببببات
البيئية  -التاريخ

والكليات هي:
وريبا

كلية القرنن الكريم  -علم البنف
والدراما – الفندقة والسياحة.
 - 3تحسب النسبة للقبول للكليات أدناه من مجموع المواد السبع اآلتية بعد استيفاء الشرط العام:
اللغة العربية

اللغبببببببببببببببببببببببببببة
اإلنجليزية

التربيبببببببببة
الدينية

األطفبال  -تنميبة المجتمبع  -التنميبة الريفيبة  -الموسبيقا

الرياضيات

أحسبببن مبببادتين مبببن :تقنيبببة
تصببميم الببباترون والتفصببيل
– تقنيببببببة التطريببببببز اآللببببببى
واألعمبببال اليدويبببة – تقنيبببة
الفنبببون والتصبببميم  -تببباريخ
الفنببون  -التصببميم الفنببى –
الرسم والتلوين

أحسبببببببن مبببببببادة مبببببببن:
األحيبببباء – الفيزيبببباء –
الكيميببببباء – الجغرافيبببببا
والدراسبببببات البيئيبببببة –
التاريخ  -الديكور

والكليات هي:
الفنببون الجميلببة والتطبيقيببة  -التربيببة الفنيببة  -التصببميم (الببداخلى  -الصببناعي  -اإليضبباحى)  -كليببة
القبببرنن الكبببريم  -علبببم البببنف وريبببا األطفبببال  -تنميبببة المجتمبببع  -التنميبببة الريفيبببة  -الموسبببيقا
والدراما.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* كليـات جامعة أم درمان اإلسالمية وجامعة القرنن الكريم وجامعة أفريقيا العالمية وكلية القرنن الكريم جامعة واد النيل تحسب لها التربيــة
اإلسالمية بـد عن التربية الدينية.
** تشترط كليات القرنن الكريم حفظ األجزاء العشرة األخيرة من القرنن الكريم لقسم ( الدراسات ا سالمية – الحديث وعلومه ) والقران كبامال
لقسم القراءات وعلوم القران.
*** تؤهل إجازة حفظ القرنن الكريم الصادرة عن الجامعة للترشيح بكلية القرنن الكريم (جامعبة القبرنن الكبريم – جامعبة واد النيبل) وتشبترط
الجامعة النجاح فى امتحان مواد تأهيل الحفظه لاللتحاق بالكلية .
**** تشببترط كليببة جبببرة العلميببة حفببظ جببزئين مببن القببرنن الكببريم لبرنببامجى ( الشببريعة – العقيببدة والدراسببات اإلسببالمية ) وحفببظ سببتة أجببزاء
لبرنامج القرنن الكريم والدراسات اإلسالمية.
***** تشترط جامعة الفاشر حفظ القرنن كامال لقسم القراءات وثالثة اجزاء لقسم الدراسات ا سالمية بكلية القرنن الكريم.
****** تشترط جامعة القران الكريم وتاصيل العلوم حفظ القرنن كامال لقسم القراءات.
*** تشترط جامعة القران الكريم وتاصيل العلوم حفظ ست أجزاء من القرنن الكريم لقسم الدراسات اإلسالمية.
**** تشترط جامعة دنقال حفظ القرنن الكريم كامالً لقسم القراءات وحفظ ثالثة أجزاء لقسم الدراسات اإلسالمية بكلية القرنن الكريم.
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ثالثا :شــهادة القرنن الكريم والدراسات األسالمية
الشــرط العام للقبــول-:
 – 1النجبباح فببي الشببهادة الثانويببة قسببم القببرنن الكببريم والدراسببات اإلسببالمية بنسبببة  %55فببأكثر
لكليات أم درمان اإلسالمية وجامعة القرنن الكريم وتأصيل العلوم و %56فأكثر لكليبات جامعبة
القرنن الكريم والعلوم اإلسالمية وكلية الدراسات اإلسالمية بجامعة الرباط الوطني وكلية جبرة
العلمية وكلية القرنن الكريم جامعة واد النيل و %55فأكثر لكلية العلبوم اإلسبالمية والعربيبة
جامعة وادي النيل وكلية الشريعة والقانون جامعة اإلمام المهدي و %15فبأكثر كليبة الشبريعة
والقانون جامعة الزعيم األزهري.

 - 2الحصبببول علبببى  %56فبببي كبببل مبببادة مبببن المبببواد السببببع التبببي تحسبببب منهبببا النسببببة
المئوية للقبول.
تحسب النسبة للقبول للكليبات أدنباه مبن مجمبوع المبواد السببع اآلتيبة بعبد اسبتيفاء الشبرط
العام:
أحسن ثالث مبواد مبن اآلتبي :قبرنن أحسببن ثببالث مببواد مببن اآلتببي :أحسببببن مببببادة مببببن اآلتببببي:
– تفسير – توحيد -مصبطلح – فقبه نحببو – صببر – بالغببة – أدب تاريخ – الرياضبيات  -لغبة
إنجليزية
– إنشاء
 -ميراث

والكليات هي -:
أصول الدين  -الدعوة  -الشريعة والقانون  -اللغة العربية  -كلية القرنن الكبريم  -العلبوم
اإلسالمية والعربية  -الدراسات اإلسالمية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
** تشترط كليات القرنن الكريم حفظ األجزاء العشرة األخيرة من القرنن الكريم لقسم ( الدراسات ا سبالمية – الحبديث وعلومبه )
والقران كامال لقسم القراءات وعلوم القران.
تشترط جامعة القرنن الكريم حفظ األجزاء الثالثة األخيرة من القرنن الكبريم للطبالب البراغبين فبي ا لتحباق ببباقى الكليبات  ،ويبتم
قبول الطالب المرشحين بعد النجاح في ا متحان التحريري وإجراء المعاينة.
** تؤهل إجبازة حفبظ القبرنن الكبريم الصبادرة عبن الجامعبة للترشبيح بكليبة القبرنن الكبريم (جامعبة القبرنن الكبريم – جامعبة واد
النيل) وتشترط الجامعة النجاح فى امتحان مواد تأهيل الحفظه لاللتحاق بالكلية .
**** تشترط كليبة جببرة العلميبة حفبظ جبزئين مبن القبرنن الكبريم لبرنبامجى ( الشبريعة – العقيبدة والدراسبات اإلسبالمية ) وحفبظ
ستة أجزاء لبرنامج القرنن الكريم والدراسات اإلسالمية.
***** تشترط جامعة الفاشر حفظ القرنن كامال لقسم القراءات وثالثة اجزاء لقسم الدراسات ا سالمية بكلية القرنن الكريم.
*** تشترط جامعة القران الكريم وتاصيل العلوم حفظ القرنن كامال لقسم القراءات.
*** تشترط جامعة القران الكريم وتاصيل العلوم حفظ ست أجزاء من القرنن الكريم لقسم الدراسات اإلسالمية.
**** تشترط جامعة دنقال حفظ القرنن الكريم كامالً لقسم القراءات وحفظ ثالثة أجزاء لقسم الدراسات اإلسالمية بكلية القرنن الكريم.
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