أوﻻ :اﻝﺸﻬﺎدة اﻝﺴوداﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺎق اﻷﻜﺎدﻴﻤﻲ
جدول رقم )(1
تحسب النسبة للقبول للكليات أدناه من مجموع المواد السبع اآلتية بعد استيفاء الشرط العام:
التربية
الدينية

اللغة
العربية

اللغة
اإلنجليزية

الرياضيات
المتخصصة

الفيزياء

الكيميـاء

األحياء

والكليات ھي :ـ
الط11ب  -ط11ب األس11نان  -الص11يدلة  -المختب11رات الطبي11ة  -األش11عة  -التم11ريض  -القبال11ة  -التخ11دير -
العالج الطبيعى  -الط1ب البيط1ري  -اإلنت1اج الحي1واني  -الص1حة العام1ة وص1حة البيئ1ة  -العل1وم قس1م
االحياء  -علوم البحار  -علم النفس )الصحى  -الس1ريرى والجن1ائى(  -العل1وم الص1حية  -الزراع1ة -
الموارد الطبيعية والدراسات البيئية  -الغابات  -علوم بيئية قسم تقانة البيئة – علوم البصريات.

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

اللغة
العربية

اللغة
اإلنجليزية

الرياضيات
المتخصصة

الفيزياء

الكيميـاء

أي من علوم الحاسوب
 العل111وم الھندس111ية –األحي11111111اء  -الفن11111111ون
والتصميم

والكليات ھي -:
ھندسة العمارة

*

* قبول طالب األحياء لكليات الھندسة الحصول على  %75كحد أدنى فى مادة الرياضيات المتخصصة
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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

الكيميـاء

أي م11ن عل11وم الحاس11وب  -العل11وم
الھندسية  -األحياء

والكليات ھي -:

الھندس11ة *)جمي11ع التخصص11ات (  -عل11وم الحاس11وب وتقان11ة المعلوم11ات  -العل11وم الرياض11ية  -العل11وم
قس11م الرياض11يات  -مختب11رات علمي11ة  -العل11وم التطبيقي11ة  -عل11وم األرض  -التربي11ة القس11م العلم11ي -
التربية التقنية  -علوم حضرية ) التخطيط الحضري(  -النفط والمعادن  -ھندسة المعرف1ة  -الحماي1ة
المدنية  -علوم الكوارث.

* قبول طالب األحياء لكليات الھندسة الحصول على  %75كحد أدنى فى مادة الرياضيات المتخصصة

134

جدول رقم )(4
تحسب النسبة للقب1ول للكلي1ات أدن1اه م1ن مجم1وع الم1واد الس1بع اآلتي1ة بع1د اس1تيفاء الش1رط الع1ام
وذلك على النحو اآلتى:

أ – القسم العلمى:
اللغة
العربية

التربية
الدينية

اللغة
اإلنجليزية

الرياضيات
المتخصصة

الفيزياء

الكيميـاء

أي م111ن :األحي1111اء  -عل1111وم
الحاسوب  -العلوم الھندسية
 العل11وم األس11رية  -اإلنت11اجالزراع111111111ى والحي111111111واني -
الفنون والتصميم

والكليات ھي -:
اآلداب  -علوم الجغرافي1ا والبيئ1ة  -االقتص1اد والعل1وم اإلداري1ة  -إدارة المعرف1ة  -إدارة المنظم1ات –
التربية القسم األدبى – اللغات – الشريعة والقانون  -العلوم اإلسالمية والعربي1ة  -العل1وم الحض1رية
)تنمية المرأة  -علوم السكان(  -علوم بيئية قسم إدارة البيئة  -دراسات المجتمع والتنمية الريفي1ة -
التربية أساس  -التربية الرياضية ) البدنية ( -علم النفس ورياض األطفال  -أصول ال1دين  -ال1دعوة
واإلع11الم  -عل11وم اإلتص11ال  -كلي11ة الق11رآن الك11ريم  -الفن11ون الجميل11ة - 1التربي11ة الفني11ة - 2الموس11يقا
وال11دراما – التص11ميم الفن111ى  -الس11ياحة والفندق111ـة  -الوس11ائط المتع11ددة  -العل111وم التربوي11ة الديني111ة
)المس111يحية( – )) نظ111م المعلوم111ات – تقان111ة المعلوم111ات ( ) التعل111يم األھل111ى ((  -نظ111م المعلوم111ات
)المحاسبية  -اإلدارية  -المكتبات(  -نظم المعلومات الجغرافية.

 - 1كلية الفنون جامعة السودان تشترط أن يكون الطالب حاصالً علي  %65في مادة الفنون
2ـ كلية التربية الفنية تشترط أن يكون الطالب حاصالً علي  %60في مادة الفنون .
 -3كلية الفنون جامعة النيلين تشترط أن يكون الطالب حاصالً علي  %60في مادة الفنون .
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ب – القسم األدبى:
اللغة
العربية

التربية
الدينية

اللغة
اإلنجليزية

الرياضيات
األساسية

الجغرافيا
والدراسات
البيئية

التاريخ

أي م11ن  :الدراس11ات اإلس11المية -
اللغ11ة العربي11ة المتقدم11ة  -العل11وم
التجاري1111ة  -العل1111وم العس1111كرية -
الفنون والتصميم

والكليات ھي :
اآلداب  -علوم الجغرافي1ا والبيئ1ة  -االقتص1اد والعل1وم اإلداري1ة  -إدارة المعرف1ة  -إدارة المنظم1ات –
التربية القسم األدبى – اللغات – الشريعة والقانون  -العلوم اإلسالمية والعربي1ة  -العل1وم الحض1رية
)تنمية المرأة  -علوم السكان(  -علوم بيئية قسم إدارة البيئة  -دراسات المجتمع والتنمية الريفي1ة -
التربية أساس  -التربية الرياضية ) البدنية ( -علم النفس ورياض األطفال  -أصول ال1دين  -ال1دعوة
واإلع11الم  -عل11وم اإلتص11ال  -كلي11ة الق11رآن الك11ريم  -الفن11ون الجميل11ة - 3التربي11ة الفني11ة - 4الموس11يقا
وال11دراما – التص11ميم الفن111ى  -الس11ياحة والفندق111ـة  -الوس11ائط المتع11ددة  -العل111وم التربوي11ة الديني111ة
)المس111يحية( – )) نظ111م المعلوم111ات – تقان111ة المعلوم111ات ( ) التعل111يم األھل111ى ((  -نظ111م المعلوم111ات
)المحاسبية  -اإلدارية  -المكتبات(  -نظم المعلومات الجغرافية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* كليـات جامعة أم درمان اإلسالمية وجامعة القرآن الكريم وجامعة أفريقيا العالمية وكلية القران الكريم جامعة وادى النيل
تحسب لھا التربيــة اإلسالمية بـدال عن التربية الدينية.
** تشترط جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية حفظ القرآن الكريم كامال لقسم القراءات وعلوم القران.
*** تؤھل إجازة حفظ القرآن الكريم الصادرة عن الجامعة للترشيح بكلية القرآن الكريم )جامعة القرآن الكريم – جامعة وادى
النيل( وتشترط الجامعة النجاح فى امتحان مواد تأھيل الحفظه لاللتحاق بالكلية .
**** تشترط كلية جبرة العلمية حفظ جزئين من القرآن الكريم لبرنامجى ) الشريعة – العقيدة والدراسات اإلسالمية ( وحفظ
ستة أجزاء لبرنامج القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية.
***** تشترط جامعة الفاشر حفظ القرآن كامال لقسم القراءات وثالثة اجزاء لقسم الدراسات االسالمية بكلية القرآن الكريم.
****** تشترط جامعة القران الكريم وتاصيل العلوم حفظ القرآن كامال لقسم القراءات.
**** تشترط جامعة دنقال حفظ خمس أجزاء لقسم القراءات وحفظ ثالثة أجزاء لقسم الدراسات اإلسالمية بكلية القرآن الكريم.

 - 3كلية الفنون جامعة السودان تشترط أن يكون الطالب حاصالً علي  %65في مادة الفنون
4ـ كلية التربية الفنية تشترط أن يكون الطالب حاصالً علي  %60في مادة الفنون .
 -3كلية الفنون جامعة النيلين تشترط أن يكون الطالب حاصالً علي  %60في مادة الفنون .

136

ﺜﺎﻨﻴﺎ :اﻝﺸـﻬﺎدة اﻝﺜﺎﻨـوﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴـﺔ

) أ ( القسم الفني التجاري
تحسب النسبة للقبول للكليات أدناه من مجموع المواد السبع اآلتية بعد استيفاء الشرط العام:
اللغ11111111111ة التربي1111111111111111ة اللغ111111111111111111111ة الرياضيات
اإلنجليزية
الدينية
العربية

ث111الث م111واد م111ن  :اإلقتص111اد والتج111ارة –
المحاسبة المالي1ة – التك1اليف والض1رائب –
الرياض111ة المالي111ة – الجغرافي111ا والدراس111ات
البيئية

والكليات ھي -:
اإلقتص111اد العل111وم اإلداري111ة  -نظ111م المعلوم111ات )التعل111يم األھل111ى(  -نظ111م المعلوم111ات ) المحاس111بية –
اإلدارية  -المصرفية  -المكتبات(  -الس1كرتارية  -عل1م ال1نفس وري1اض األطف1ال  -دراس1ات المجتم1ع
والتنمية الريفية  -العلوم اإلسالمية والعربية )اقتصاد(  -كلي1ة الق1رآن الك1ريم  -تكنولوجي1ا الطباع1ة
– السياحة والفندقة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* كلي11ـات جامع11ة أم درم11ان اإلس11المية وجامع11ة الق11رآن الك11ريم وجامع11ة أفريقي11ا العالمي11ة وكلي11ة الق11ران الك11ريم جامع11ة وادى الني11ل
تحسب لھا التربيــة اإلسالمية بـدال عن التربية الدينية.
** تشترط جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية حفظ القرآن الكريم كامال لقسم القراءات وعلوم القران.
*** تؤھ11ل إج11ازة حف11ظ الق11رآن الك11ريم الص11ادرة ع11ن الجامع11ة للترش11يح بكلي11ة الق11رآن الك11ريم )جامع11ة الق11رآن الك11ريم – جامع11ة
وادٮالنيل( وتشترط الجامعة النجاح فى امتحان مواد تأھيل الحفظه لاللتحاق بالكلية .
**** تشترط كلي1ة جب1رة العلمي1ة حف1ظ ج1زئين م1ن الق1رآن الك1ريم لبرن1امجى ) الش1ريعة – العقي1دة والدراس1ات اإلس1المية ( وحف1ظ
ستة أجزاء لبرنامج القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية.
***** تشترط جامعة الفاشر حفظ القرآن كامال لقسم القراءات وثالثة اجزاء لقسم الدراسات االسالمية بكلية القرآن الكريم.
***** تشترط جامعة القران الكريم وتاصيل العلوم حفظ القرآن كامال لقسم القراءات.
**** تشترط جامعة دنقال حفظ خمس أجزاء لقسم القراءات وحفظ ثالثة أجزاء لقسم الدراسات اإلسالمية بكلية القرآن 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 الھندسة الكھربائية
اللغ111111111111111ة اللغ11111111111111111111111111ة التربي1111111111111111ة الرياض1111111يات الفيزياء
المتخصصة
الدينية
اإلنجليزية
العربية

الرس11111111111111111111111م
الكھربائى

اللغ111111111111111ة اللغ11111111111111111111111111ة التربي1111111111111111ة الرياض1111111يات الفيزياء
المتخصصة
الدينية
اإلنجليزية
العربية

الرس11111111111111111111111م م111111ادة م111111ن :كھرب111111اء
الميكانيكى
س11111يارات – محرك11111ات
س111111يارات – ميكانيك111111ا
إنتاج – تبريد وتكييف

اللغ111111111111111ة اللغ11111111111111111111111111ة التربي1111111111111111ة الرياض1111111يات الفيزياء
المتخصصة
الدينية
اإلنجليزية
العربية

الرس11111111111111111111111م م11111ادة م11111ن :معماري11111ة
المعمارى
مب11انى – نج111ارة واث111اث
– تركيبات صحية

م1111ادة م1111ن :توص1111يالت
كھربائي111111ة – كھربي111111ة
الكترونيات

ب – كليات الھندسة الميكانيكية

ج – كليات الھندسة المبانى

والجامعات ھى-:
والجامعات ھى-:
 - 1الس11111ودان التقاني11111ة – الس11111ودان للعل11111وم والتكنولوجي11111ا )بك11111الريوس تكنول111111وجى ( -وادى
الني1111ل – دنق1111ال – كس1111ال – القض1111ارف – البح1111ر األحم1111ر – االم1111ام المھ1111دى – س1111نار – الني1111ل
األزرق – كردف111111ان  -الفاش111111ر -ني111111اال -عب111111داللطيف الحم111111د التكنولوجي111111ة  -المناق111111ل للعل111111وم
والتكنولوجيا  -شرق كردفان – الضعين – الجامعة التكنولوجية.
 -2كليات الھندسة بجامعات وكليات التعليم األھلي.
 – 3التربية التقنية جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا وجامعة عبداللطيف الحمد التكنولوجية.
 -4يتم ترشيح طالب القسم الصناعى لبكالريوس الھندسة والتربية التقنية حس1ب تخص1ص الش1ھادة
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
المتخصصة

األحيـاء

م11ادة م11ن :المحاص11يل
الحقلي11ة – المحاص11يل
البس11111تانية – تربي11111ة
الحيوان

مادة من :آالي1ات الزراع1ة –
وقاي11111ة النبات11111ات – تغذي11111ة
الحيوان – تربية األسماك –
اساس111يات التص111نيع الغ111ذائى
– الحاس111111وب – الجغرافي111111ا
والدراسات البيئية

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* كليـات جامعة أم درمان اإلسالمية تحسب لھا التربيــة اإلسالمية بـدالً 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

اللغ111111111111111111111111111ة
اإلنجليزية

التربي111111111ة
الدينية

الرياض11111يات
المتخصصة

أحس11ن م11ادتين م11ن :تص11نيع
غ11111ذائى – إدارة المنش11111ٮات
الغذائي11ة – تغذي11ة الجماع11ات
– تغذية الفئات الخاصة

أحسن م1ادة م1ن :تغذي1ة
عالجي11111111ة – تخط111111111يط
وتحلي111111111ل الوجاب1111111111ات
وترشيدھا – األحي1اء –
الفيزياء  -الكيمياء

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

اللغ111111111111111111111111111ة
اإلنجليزية

التربي111111111ة
الدينية

الرياضيات

أحسن م1ادتين م1ن :خ1دمات
التس1111111كين واالي1111111واء ف1111111ى
الفن111111ادق – تقني111111ة انت111111اج
وخدمة الطعام فى الفنادق –
ش11ركات الطي11ران – اإلرش11اد
السياحى

أحس1111111ن م11111111ادة م11111111ن:
الجغرافي11111ا والدراس11111ات
البيئية  -التاريخ

والكليات ھي:
كلية القرآن الكريم  -علم ال1نفس وري1اض األطف1ال  -تنمي1ة المجتم1ع  -التنمي1ة الريفي1ة  -الموس1يقا
والدراما – الفندقة والسياحة.
 - 3تحسب النسبة للقبول للكليات أدناه من مجموع المواد السبع اآلتية بعد استيفاء الشرط العام:
اللغة العربية

اللغ111111111111111111111111111ة
اإلنجليزية

التربي111111111ة
الدينية

الرياضيات

أحس111ن م111ادتين م111ن :تقني111ة
تص11ميم الب11اترون والتفص11يل
– تقني111111ة التطري111111ز اآلل111111ى
واألعم111ال اليدوي111ة – تقني111ة
الفن111ون والتص111ميم  -ت111اريخ
الفن11ون  -التص11ميم الفن11ى –
الرسم والتلوين

أحس1111111ن م1111111ادة م1111111ن:
األحي1111اء – الفيزي1111اء –
الكيمي11111اء – الجغرافي11111ا
والدراس11111ات البيئي11111ة –
التاريخ  -الديكور

والكليات ھي:
الفن11ون الجميل11ة والتطبيقي11ة  -التربي11ة الفني11ة  -التص11ميم )ال11داخلى  -الص11ناعي  -اإليض11احى(  -كلي11ة
الق111رآن الك111ريم  -عل111م ال111نفس وري111اض األطف111ال  -تنمي111ة المجتم111ع  -التنمي111ة الريفي111ة  -الموس111يقا
والدراما.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* كليـات جامعة أم درمان اإلسالمية وجامعة القرآن الكريم وجامعة أفريقيا العالمية وكلية القرآن الكريم جامعة وادى النيل تحسب لھا التربيــة
اإلسالمية بـدال عن التربية الدينية.

** تشترط جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية حفظ القرآن الكريم كامال لقسم القراءات وعلوم القران.
*** تؤھل إجازة حفظ القرآن الكريم الصادرة عن الجامعة للترشيح بكلية القرآن الكريم )جامع1ة الق1رآن الك1ريم – جامع1ة وادى الني1ل( وتش1ترط
الجامعة النجاح فى امتحان مواد تأھيل الحفظه لاللتحاق بالكلية .
**** تش11ترط كلي11ة جب11رة العلمي11ة حف11ظ ج11زئين م11ن الق11رآن الك11ريم لبرن11امجى ) الش11ريعة – العقي11دة والدراس11ات اإلس11المية ( وحف11ظ س11تة أج11زاء
لبرنامج القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية.
***** تشترط جامعة الفاشر حفظ القرآن كامال لقسم القراءات وثالثة اجزاء لقسم الدراسات االسالمية بكلية القرآن الكريم.
****** تشترط جامعة القران الكريم وتاصيل العلوم حفظ القرآن كامال لقسم القراءات.
**** تشترط جامعة دنقال حفظ القرآن الكريم كامالً لقسم القراءات وحفظ ثالثة أجزاء لقسم الدراسات اإلسالمية بكلية القرآن الكريم.
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ثالثا :شــھادة القرآن الكريم والدراسات األسالمية
الشــرط العام للقبــول-:
 – 1النج11اح ف11ي الش11ھادة الثانوي11ة قس11م الق11رآن الك11ريم والدراس11ات اإلس11المية بنس11بة  %55ف11أكثر
لكليات أم درمان اإلسالمية وجامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم و %60فأكثر لكلي1ات جامع1ة
القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية وكلية الدراسات اإلسالمية بجامعة الرباط الوطني وكلية جبرة
العلمية وكلية القرآن الكريم جامعة وادى النيل و %65فأكثر لكلية العل1وم اإلس1المية والعربي1ة
جامعة وادي النيل وكلية الشريعة والقانون جامعة اإلمام المھدي.

 - 2الحص111ول عل111ى  %50ف111ي ك111ل م111ادة م111ن الم111واد الس111بع الت111ي تحس111ب منھ111ا النس111بة
المئوية للقبول.
تحسب النسبة للقبول للكلي1ات أدن1اه م1ن مجم1وع الم1واد الس1بع اآلتي1ة بع1د اس1تيفاء الش1رط
العام:
أحسن ثالث م1واد م1ن اآلت1ي :ق1رآن أحس11ن ث11الث م11واد م11ن اآلت11ي :أحس1111ن م1111ادة م1111ن اآلت1111ي:
– تفسير – توحيد -مص1طلح – فق1ه نح11و – ص11رف – بالغ11ة – أدب تاريخ – الرياض1يات  -لغ1ة
إنجليزية
– إنشاء
 -ميراث

والكليات ھي -:
أص11ول ال11دين  -ال11دعوة  -الش11ريعة والق11انون  -اللغ11ة العربي11ة  -الق11رآن الك11ريم  -العل11وم
اإلسالمية والعربية  -الدراسات اإلسالمية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
** تشترط كليات القرآن الكريم حفظ األجزاء العشرة األخيرة من القرآن الكريم لقسم ) الدراسات االس1المية – الح1ديث وعلوم1ه (
والقران كامال لقسم القراءات وعلوم القران.
** تشترط جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية حفظ القرآن الكريم كامال لقسم القراءات وعلوم القران.
** تؤھل إج1ازة حف1ظ الق1رآن الك1ريم الص1ادرة ع1ن الجامع1ة للترش1يح بكلي1ة الق1رآن الك1ريم )جامع1ة الق1رآن الك1ريم – جامع1ة وادى
النيل( وتشترط الجامعة النجاح فى امتحان مواد تأھيل الحفظه لاللتحاق بالكلية .
**** تشترط كلي1ة جب1رة العلمي1ة حف1ظ ج1زئين م1ن الق1رآن الك1ريم لبرن1امجى ) الش1ريعة – العقي1دة والدراس1ات اإلس1المية ( وحف1ظ
ستة أجزاء لبرنامج القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية.
***** تشترط جامعة الفاشر حفظ القرآن كامال لقسم القراءات وثالثة اجزاء لقسم الدراسات االسالمية بكلية القرآن الكريم.
*** تشترط جامعة القران الكريم وتاصيل العلوم حفظ القرآن كامال لقسم القراءات.
**** تشترط جامعة دنقال حفظ القرآن الكريم كامالً لقسم القراءات وحفظ ثالثة أجزاء لقسم الدراسات اإلسالمية بكلية القرآن الكريم.
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