الباب السابع
أسماء الدبلومات التقنية وشروطھا
ورموزھا
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التجسـير
التجسير  :يقصد به التحاق حملة الدبلوم ببرنامج البكالريوس.

أسس التجسير وضوابطه :
يتم التجسير وفق الضوابط اآلتية-:
 - 1التتجاوز نس+بة الط+الب المقب+ولين للتجس+ير %25م+ن مجم+وع الط+الب المس+جلين
فى السنة الدراسية المعنية للتخصص المعنى.
 - 2النجاح فى الشھادة الثانوية السودانية أو مايعادلھا .
 - 3النجاح فى المواد المؤھلة للقبول فى برنامج البكالريوس المعنى فى العام المعنى.
 - 4اس++تيفاء الش++روط الس++ابقة أع++اله ف++ى ش++ھادة ثانوي++ة واح++دة وب++رقم جل++وس واح++د
وتاريخ واحد.
 - 5ان يك++ون التجس++ير م++ن برن++امج ال++دبلوم إل++ى برن++امج البك++الريوس المماث++ل ل++ه ف++ى
التخصص .
 - 6يقب++ل حمل++ة ال++دبلوم نظ++ام الس++نتين ف++ى المس++توى الث++انى م++ن برن++امج البك++الريوس
ويقب+++ل حمل+++ة ال+++دبلوم نظ+++ام ال+++ثالث س+++نوات ف+++ى المس+++توى الثال+++ث م+++ن برن+++امج
البكالريوس كحد اقصى .
 - 7يج+وز قب+ول ح++املى ال+دبلوم بتق+ديرامتياز أوالدرج++ة األول+ى للتجس+ير بع++د ع+ام م++ن
تخرجھم.
 - 8يجوز قبول حاملي الدبلوم بتقدير جيد جداً أو الدرجة الثانية القسم األول للتجس+ير
بعد عامين على األقل بعد الحصول على المؤھل فى مجاالت تخصصاتھم.
 - 9يجوز قبول حاملى الدبلوم بتقدير جيد أو الدرجة الثانية القسم الثانى للتجسير بع+د
أربع سنوات بعد الحصول على المؤھل فى مجاالت تخصصاتھم.
 - 10يجوز قبول حاملى الدبلوم بتق+دير مقب+ول أو الدرج+ة الثالث+ة للتجس+ير بع+د خم+س
سنوات بعد الحصول على المؤھل فى مجاالت تخصصاتھم.
 - 11اليتم التجسير لكليات الطب وطب األسنان والصيدلة والطب البيطرى.
 - 12يس++مح لط++الب الش++ھادة الثانوي++ة قس++م األحي++اء الحاص++لين عل++ى دبل++وم الھندس++ة
بالتجسير لبكالريوس الھندسة بعد إستيفائھم شروط التجسير.
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جامعة الخرطوم
كلية الدراسات التقنية والتنموية
 -1الفترة الدراسية ثالث سنوات
 - 2شروط دبلومات الھندسة الرياضيات المتخصصة  +مادتين من ) الفيزياء  -الكيمي+اء  -األحي+اء  -عل+وم الحاس+وب
 العلوم الھندسية – الرسم الفنى – اصول الصناعات ( -3يتم ترشيح طالب القسم الصناعى لدبلومات الھندسة حسب تخصص الشھادة فى القسم المناظر له.

الدبلوم

نوع الشھادة

ھندس++ة الق++درة
الكھربائية

علمي  +صناعى

ھندس++ة ال++تحكم
الكھربائية

علمي  +صناعى

الھندس++++++++++++++++++ة
الصحية

علمي  +صناعى

الھندسة الطبية
الحيوية

علمي  +صناعى

ھندس+++ة أنظم+++ة
الرى الحديثة

علمي  +صناعى

اإلعالم

أكاديمى

إدارة المكات+++++ب
أك++++++++++++اديمى –
ونظ+++++++++++++++++++++++++م
تجاري
المعلومات
المحاس+++++++++++++++بة أك++++++++++++اديمى –
تجاري
المالية
محاس++++++++++++++++++بة أك++++++++++++اديمى –
تجاري
التكاليف
األوراق المالية
أك++++++++++++اديمى –
وص++++++++++++++ناديق
تجاري
االستثمار

مك++++++++++++++++++++ان الش+++++++++++++روط الرس++++++++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة
كلية الدراس+ات
التقني++++++++++++++++++++++ة
والتنموية
كلية الدراس+ات
التقني++++++++++++++++++++++ة
والتنموية
كلية الدراس+ات
التقني++++++++++++++++++++++ة
والتنموية
كلية الدراس+ات
التقني++++++++++++++++++++++ة
والتنموية
كلية الدراس+ات
التقني++++++++++++++++++++++ة
والتنموية
كلية الدراس+ات
التقني++++++++++++++++++++++ة
والتنموية
كلية الدراس+ات
التقني++++++++++++++++++++++ة
والتنموية
كلية الدراس+ات
التقني++++++++++++++++++++++ة
والتنموية
كلية الدراس+ات
التقني++++++++++++++++++++++ة
والتنموية
كلية الدراس+ات
التقني++++++++++++++++++++++ة
والتنموية

الرمــز

200000

111-5-521202

200000

111-5-521201

200000

111-5-581206

200000

111-5-521900

200000

111-5-581301

-

100000

111-5-321100

الرياضيات األساسية
أو المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية

250000

111-5-341301

الرياضيات األساسية
أو المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية

200000

111-5-341200

الرياضيات األساسية
أو المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية

200000

111-5-341400

الرياضيات األساسية
أو المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية

250000

111-5-341502
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ﺘﺎﺒﻊ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺨرطوم
الدبلوم

نوع الشھادة

مك++++++++++++++++++++ان الش+++++++++++++روط الرس++++++++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة

إدارة ومحاسبة أك++++++++++++++اديمى -
تجاري
البنوك

كلية الدراس+ات
التقني++++++++++++++++++++++ة
والتنموية

أك++++++++++++اديمى –
تجاري

كلية الدراس+ات
التقني++++++++++++++++++++++ة
والتنموية

التس+++++++++++++++++ويق
وإدارة
المبيعات

اإلحص++++++++++++++++اء
االجتم++++++++++++اعي
كلية الدراس+ات
أك++++++++++++اديمى –
التقني++++++++++++++++++++++ة
وتحلي++++++++++++++++++++ل
تجاري
والتنموية
البيان+++++++++++++++++++ات
بالحاسوب

الرياض+++++++++++يات
األساس+++++++ية أو
المتخصصة أو
المحاس+++++++++++++++بة
المالية
الرياض+++++++++++يات
األساس+++++++ية أو
المتخصصة أو
المحاس+++++++++++++++بة
المالية

الرمــز

200000

111-5-341503

250000

111-5-341600

الرياض+++++++++++يات
األساس+++++++ية أو
المتخصصة أو
المحاس+++++++++++++++بة
المالية

70000

111-5-311200

تقني+++++++++++++++++++++++++ة
المعلومات

علمي

كلي+++ة العل+++وم
الرياضية

الرياض+++++++++++يات
المتخصصة

150000

111-5-481200

ش+++++++++++++++++++++بكات
الحواسيب

علمى

كلية الدراس+ات
التقني++++++++++++++++++++++ة
والتنموية

الرياض+++++++++++يات
المتخصصة

200000

111-5-481300

الخدم+++++++++++++++++++++ة
االجتماعية

أكاديمي

تقانة األسنان

علمي

كلي+++++++++++++++++++++++ة
الدراس++++++++++ات
التقنية
كلي++++++ة ط++++++ب
األسنان
كلي++++++ة ط++++++ب
األسنان
كلي++++++ة ط++++++ب
األسنان

مع+++اون ص++++حة
الفم واألسنان
مس+++اعد طبي+++ب
علمي
األسنان
أك++++++++++++اديمى – كلية الدراس+ات
التعل++++++يم قب++++++ل
تج++++++++++++++++ارى  -التقني++++++++++++++++++++++ة
المدرسى
والتنموية
نسوى
علمي
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-

70000

111-5-222500

األحياء

300000

111-5-721200

األحياء

200000

111-5-721202

األحياء

200000

111-5-721201

-

100000

111-5-143200

جامعة أم درمان اإلسالمية
كلية التنمية البشرية
 - 1الفترة الدراسية ثالث سنوات
 - 2شروط دبلومات الھندسة الرياضيات المتخصصة  +مادتين من ) الفيزياء  -الكيمي+اء  -األحي+اء  -عل+وم الحاس+وب
 العلوم الھندسية – الرسم الفنى – اصول الصناعات ( -3يتم ترشيح طالب القسم الصناعى لدبلومات الھندسة حسب تخصص الشھادة فى القسم المناظر له.

الدبلوم

نوع الشھادة

مك++++++++++++++++++++ان الش+++++++++++++روط الرس++++++++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة

ھندسة كھرب+اء
عامة

علمي  +صناعى

مرك++ز العرض++ة
طالب فقط
مرك++ز العرض++ة
طالب فقط
مرك++ز العرض++ة
طالب فقط

ھندسة اإلنتاج

علمي  +صناعى
علمي  +صناعى

ھندس+++++++++++++++++++++ة
السيارات
ھندس+++++++++++++++++++++ة علمي  +صناعى
إلكترونيات
ھندسة التعدين

علمي  +صناعى

60000

113-5-521200

60000

113-5-521101

60000

113-5-521102

60000

113-5-521700

60000

113-5-541100

علمي  +صناعى

العرضة ط+الب
 الث++++++++++++++++++ورةطالبات

60000

علمي  +صناعى

العرضة ط+الب
 الث++++++++++++++++++ورةطالبات

60000

113-5-581200

العرضة ط+الب الرياض+++++++يات
 الث++++++++++++++++++ورة األساس+++ية أوطالبات
المتخصصة

40000

113-5-481200

الرياض+++++++++++يات
األساس+++++++ية أو
المتخصصة

40000

ھندسة المعمار
الھندس++++++++++++++++++ة
المدنية

مرك++ز العرض++ة
طالب فقط
مرك++ز العرض++ة
طالب فقط

الرمــز

تقنية المعلومات

أكاديمى

نظم المعلومات

أك++++++++++++++اديمى -
تجارى

العرضة ط+الب
 الث++++++++++++++++++ورةطالبات
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113-5-581100

113-5-481500

تابع جامعة أم درمان اإلسالمية
الدبلوم

نوع الشھادة

مك++++++++++++++++++++ان الش+++++++++++++روط الرس++++++++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة

اإلعالم

أكاديمي

العرضة ط+الب
 الث++++++++++++++++++ورةطالبات

-

40000

المحاسبة

أك++++++++++++++اديمى -
تجاري

العرضة ط+الب
 الث++++++++++++++++++ورةطالبات

الرياض+++++++++++يات
األساس+++++++ية أو
المتخصص++ة أو

40000

رياض األطفال

أك++++++++++++اديمى –
تج++++++++++++++++ارى -
نسوى

التمريض

االحصـاء

الرمــز

113-5-321100

113-5-341200

المحاسبة المالية

الث++++++++++++++++++ورة -
طالبات فقط

-

40000

113-5-143200

كلي++ة الط++ب –
ط+++الب  -كلي++++ة
الطب  -طابات

األحياء

100000

113-5-721500

أك++++++++++++++اديمى -
تجاري

الث++++++++++++++++++ورة -
طالبات فقط

الرياض+++++++++++يات
األساس+++++++ية أو
المتخصص++ة أو

40000

علمى

113-5-311200

المحاسبة المالية

المكتب+++++++++++++++++++++++ات أك++++++++++++++اديمى -
والمعلومات
تجاري

العرضة ط+الب
 الث++++++++++++++++++ورةطالبات

-

40000

أك++++++++++++++اديمى -
التج++++++++++++++++++++++++++ارة
تجاري
االلكترونية

العرضة ط+الب
 الث++++++++++++++++++ورةطالبات

الرياض+++++++++++يات
األساس+++++++ية أو
المتخصص++ة أو

40000

نظ+++++م معلوم+++++ات

المحاسبة المالية
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113-5-222600

113-5-341101

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
كلية التكنولوجيا
الفترة الدراسية ثالث سنوات .
 - 1نظام الدراسة  :الساعات المعتمدة .
 - 2شروط دبلومات الھندسة الرياضيات المتخصصة  +مادتين من ) الفيزياء  -الكيمي+اء  -األحي+اء  -عل+وم الحاس+وب
 العلوم الھندسية – الرسم الفنى – اصول الصناعات ( -3يتم ترشيح طالب القسم الصناعى لدبلومات الھندسة حسب تخصص الشھادة فى القسم المناظر له.

الدبلوم

نوع الشھادة

مك+++++++++++ان الش+++++++++++++روط الرس++++++++++وم
بالجنيه
الدراسة الخاصة

الھندس++++++++++++++++++++++++ة
اإللكتروني+++++++++ة –
اتصاالت
الھندس++++++++++++++++++++++++ة
اإللكتروني+++++++++ة –
حاسوب

علمي  +صناعى

ھندسة النفط

الرمــز

كلي+++++++++ات
الجامعـة

60000

115-5-521701

علمي  +صناعى

كلي+++++++++ات
الجامعـة

60000

115-5-522200

علمي  +صناعى

كلي+++++++ات
الجامعـة
كلي+++++++ات
الجامعـة
كلي+++++++ات
الجامعـة
كلي+++++++++ات
الجامعــة
كلي+++++++++ات
الجامعــة
كلي+++++++++ات
الجامعــة
كلي+++++++++ات
الجامعــة
كلي+++++++++ات
الجامعــة

70000

115-5-521600

60000

115-5-521601

60000

115-5-521602

70000

115-5-581201

60000

115-5-581202

50000

115-5-581203

50000

115-5-581204

70000

115-5-581205

70000

115-5-521101

ھندس+++++++++++++++++++++++++++ة
إستكشاف النفط

علمي  +صناعى

ھندس++++++++ة نق++++++++ل
وتكرير النفط

علمي  +صناعى

الھندس++ة المدني++ة
– انشاءات

علمي  +صناعى

الھندس++ة المدني++ة
 -طرق ونقل

علمي  +صناعى

الھندس++ة المدني++ة
– بلديات

علمي  +صناعى

الھندس++ة المدني++ة
 -رى ومياه

علمي  +صناعى

الھندس++ة المدني++ة
– تشييد
الھندس++++++++++++++++++++++++ة
الميكانيكي++++++++++ة –
إنتاج

علمي  +صناعى
علمي  +صناعى

كلي+++++++++ات
الجامعــة
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تابع جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
الدبلوم

نوع الشھادة

الھندس+++++++++++++++++++++++ة
الميكانيكي+++++++++++ة -
سيارات
الھندس+++++++++++++++++++++++ة
الميكانيكي+++++++++++ة -
صيانة
الھندس+++++++++++++++++++++++ة
الميكانيكي+++++++++ة –
تبريد وتكييف
الھندس+++++++++++++++++++++++ة
الميكانيكي+++++++++ة –
اللحام
الھندس+++++++++++++++++++++++ة
الكھربائية

علمي  +صناعى

ھندسة المساحة
ھندس+++ة العم+++ارة
– معمار
ھندسة النسيج
ھندس++++++++++++++++++++++++++ة
البالستيك
ھندس++++++++++++++++++++++++++ة
الص++++++++++++++++++ناعات
الجلدي+++++++++++++++++++ة –
منتجات جلدية
ھندس++++++++++++++++++++++++++ة
الص++++++++++++++++++ناعات
الجلدي+++++++++++++++++++ة –
عمليات تصنيع
ھندسة * الطيران
– ص+++++++++++++++++++++++++يانة
الكتروني+++++++++++++++++++++ات
الطائرات

علمي  +صناعى

علمي  +صناعى

علمي  +صناعى

علمي  +صناعى
علمي  +صناعى
علمي  +صناعى
علمي  +صناعى
علمي  +صناعى

مك+++++++++++ان الش+++++++++++++روط الرسوم
بالجنيه
الدراسة الخاصة

الرمــز

كلي++++++++++++ات
الجامعـــة

70000

115-5-521102

كلي++++++++++++ات
الجامعـــة

70000

115-5-521103

كلي++++++++++++ات
الجامعـــة

70000

115-5-521104

كلي++++++++++++ات
الجامعـــة

50000

115-5-521105

كلي++++++++++++ات
الجامعـــة
كلي++++++++++++ات
الجامعـــة
كلي++++++++++++ات
الجامعـــة
كلي++++++++++++ات
الجامعـــة
كلي++++++++++++ات
الجامعـــة

70000

115-5-521200

60000

115-5-521400

70000

115-5-581100

50000

115-5-541200

50000

115-5-541300

كلي++++++++++++ات
الجامعـــة

50000

كلي++++++++++++ات
الجامعـــة

50000

كلي++++++++++++ات
الجامعـــة

70000

كلي++++++++++++ات
الجامعـــة

70000

115-5-521802

70000

115-5-521900

علمي  +صناعى

115-5-541400

علمي  +صناعى

علمي  +صناعى

ھندس+++++++++++++++++++++ة *
الطي+++++++++++++++++ران –
ص+++يانة ميكانيك+++ا
الطائرات
كلي++++++++++++ات
ھندس++ة المع++دات علمي  +صناعى
الجامعـــة
الطبية
* دبلوم ھندسة الطيران الدراسة باللغة االنجليزية .

115-5-541401

115-5-521801

علمي  +صناعى
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تابع جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
الدبلوم
ھندس++++++ة حف++++++ر
أب++++++++ار المي++++++++اه
الجوفية
ھندس+++ة تركي+++ب
وتوص++++++++++++++++++++يل
شبكات محط+ات
المياه
الھندسة البيئية
مختبرات علمية
 تخص+++++++++++++++صكيمياء
مختبرات علمية
 تخص+++++++++++++++صفيزياء
عل+++وم االتص+++ال
– عالقات عامة

نوع الشھادة

مك+++++++++++ان الش+++++++++++++روط الرس++++++++++وم
بالجنيه
الدراسة الخاصة

الرمــز

علمي  +صناعى

كلي++ة ھندس++ة
المي+++++++++++++++++++اه
والبيئ++++++++++++++++ة
بالكدرو

50000

علمي  +صناعى

كلي++ة ھندس++ة
المي+++++++++++++++++++اه
والبيئ++++++++++++++++ة
بالكدرو

50000

علمي  +صناعى

كلي++ة ھندس++ة
المي+++++++++++++++++++اه
والبيئ++++++++++++++++ة
بالكدرو

50000

115-5-581400

علمي

كلي+++++++++ات
الجامعــة

الكيمياء

60000

115-5-421201

علمي

كلي+++++++++ات
الجامعــة

الفيزياء

50000

115-5-441101

ـ

60000

115-5-321200

ـ

60000

115-5-321102

أكاديمي

كلي+++++++++ات
الجامعــة
كلي+++++++++ات
الجامعــة

عل+++وم االتص+++ال
– صحافة

أكاديمي

إدارة المكاتب

أكاديمى  -تجاري

كلي+++++++++ات
الجامعــة

المحاس++++++++++++++++++بة
والتمويل

أكاديمى – تجاري

كلي+++++++++ات
الجامعــة

نظ++م المعلوم++ات
اإلدارية

أكاديمى – تجاري

كلي+++++++++ات
الجامعــة

نظ++م المعلوم++ات
المحاسبية

أكاديمى  -تجاري

كلي+++++++++ات
الجامعــة

التسويق

أكاديمى  -تجاري

كلي++++++++++++ات
الجامعـــة

الرياض+++++++++++++++يات
األساس+++++++++++++++++++ية
أوالمتخصص+++++++ة
أو المحاس+++++++++++بة
المالية
الرياض+++++++++++++++يات
األساس+++++++++++++++++++ية
أوالمتخصص+++++++ة
أو المحاس+++++++++++بة
المالية
الرياض+++++++++++++++يات
األساس+++++++++++ية أو
المتخصص+++++ة أو
المحاس+++++++++++++++++++بة
المالية
الرياض++++++++++++++++++++يات
األساس++++++++++++++++ية أو
المتخصص++++++++++ة أو
المحاسبة المالية
رياضيات أساس+ية
أو متخصص++++++ة أو
المحاسبة المالية
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115-5-581301

115-5-581302

50000

115-5-341800

60000

115-5-341200

60000

115-5-341301

60000

115-5-341201

50000

115-5-341600

تابع جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
مك+++++++++++ان الش+++++++++++++روط الرس++++++++++وم
بالجنيه
الدراسة الخاصة

الدبلوم

نوع الشھادة

التج+++++++++++++++++++++++ارة
االلكترونية

أكاديمى  -تجاري

كلي++++++++++++ات
الجامعـــة

التأمين

أكاديمى  -تجاري

كلي++++++++++++ات
الجامعـــة

التك++++++++++++اليف
والمحاس++++++بة أكاديمى  -تجاري
االدارية

كلي++++++++++++ات
الجامعة

رياض+++++++++++++++يات
أساس+++++++++++ية أو
متخصص++++++ة أو

50000

رياض+++++++++++++++يات
أساس+++++++++++ية أو
متخصص++++++ة أو

50000

الرمــز

115-5-341101

المحاسبة المالية

تقني+++++++++++++++++++++++++++++ة
المعلومات

علمى

عل+++++م ال+++++نفس أك++اديمى – تج++اري
 نسوىالتطبيقي
الفن+++++++++++++++++++ون
الجميل+++++++++++++++++ة أكاديمى – نسوى
والتطبيقية
ري+++++++++++++++++++اض أك++اديمى – تج++ارى
 نسوىاالطفال
الموسيقا

أكاديمى – نسوى

الدراما

أكاديمى – نسوى

التربي+++ة البدني+++ة
والرياضة
الخدم++++++++++++++++++++++++ة
اإلجتماعي++++++++++++++ة
والعمل الطوعى
عل+++++++وم تقان+++++++ة
المكتبات

أكاديمى
أكاديمي

المحاسبة المالية
رياضيات أساس+ية
أو متخصص++++++ة أو
المحاسبة المالية

115-5-341700

60000

115-5-341400

كلي++++++++++++ات
الجامعـــة
كلي++++++++++++ات
الجامعـــة

الرياض+++++++++++يات
المتخصصة

60000

115-5-481200

ـ

60000

115-5-222300

كلي++++++++++++ات
الجامعـــة

ـ

60000

115-5-211100

كلي++++++++++++ات
الجامعـــة
كلي++++++++++++ات
الجامعـــة
كلي++++++++++++ات
الجامعـــة
كلي++++++++++++ات
الجامعـــة

ـ

60000

115-5-143200

ـ

60000

115-5-211300

ـ

60000

115-5-211400

ـ

50000

115-5-145100

كلي++++++++++++ات
الجامعـــة

ـ

50000

115-5-222500

50000

115-5-222600

60000

115-5-311200

60000

115-5-621900

60000

115-5-623400

كلي++++++++++++ات
أكاديمى  -تجاري
الجامعـــة
كلي++++++++++++ات الرياض++++++++++++++++++++يات
اإلحصـاء
علمى
المتخصصة
الجامعة
كلي++++++++++++ات
تكنولوجي++++++++++++++++ا
االحياء
علمى – زراعى
الجامعة
االغذية
كلي++++++++++++ات
نظ+++++++++م ال+++++++++رى
االحياء
علمى – زراعى
الجامعة
الحديث
• يتوقف تنفيذ البرامج على اعداد الطالب المقبولين .
• تدفع الرسوم الدراسية كامله .
-
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جامعة الجزيرة
 - 1نظام الدراسة فصلي

 - 2الفترة الدراسية ثالث سنوات

 - 2شروط دبلومات الھندسة الرياضيات المتخصصة  +مادتين من ) الفيزياء  -الكيمي+اء  -األحي+اء  -عل+وم الحاس+وب
 العلوم الھندسية – الرسم الفنى – اصول الصناعات ( -3يتم ترشيح طالب القسم الصناعى لدبلومات الھندسة حسب تخصص الشھادة فى القسم المناظر له.

الدبلوم

نوع الشھادة

مكان الدراسة

ھندسة االتصاالت
ھندس+++++++ة ال+++++++تحكم
اإللكترونى
ھندس+++++ة االجھ+++++زة
الطبية

علمي  +صناعى
علمي  +صناعى

كلية الھندسة
كلية الھندسة

الش++++++++++++روط
الخاصة

الرمــز

الرسوم
بالجنيه
300000
300000

117-5-521201

علمي  +صناعى

كلية الھندسة

400000

117-5-521900

ھندسة الحاسوب

علمي  +صناعى

كلية الھندسة

300000

117-5-522200

ھندس+++++++++++++++++++++++++++++++ة
اإللكترونيات
تقني++++++++ة ش++++++++بكات
الحاسوب

علمي  +صناعى

كلية الھندسة

300000

117-5-521700

300000

117-5-481300

300000

117-5-481200

150000

117-5-341200

100000

117-5-311200

كلي++ة االقتص++اد
ود مدني

-

100000

117-5-312100

التسويق

أكاديمى  -تجاري

كلي++ة االقتص++اد
ود مدني

رياض+++++++++++++++++يات
أساس+++++++++++++++يةأو
متخصص++++++ة أو
المحاس++++++++++++++++بة
المالية

100000

نظ++++++م المعلوم++++++ات
اإلدارية

أكاديمى  -تجاري

كلي++ة االقتص++اد
ود مدني

علمي

كلية الھندسة

تقنية المعلومات

أكاديمى

العل+++++++++++++++++++++++وم
الرياضية

المحاس+++++++++++++++++++++++++بة
والتمويل

أكاديمى  -تجاري

كلي++ة االقتص++اد
ود مدني

اإلحصاء التطبيقى

أكاديمى  -تجاري

كلي++ة االقتص++اد
ود مدني

تنمية المجتمع

أك++اديمى – تج++اري
 -نسوى

رياض+++++++++يات
متخصصة
رياض+++++++++++++++++يات
أساس+++++++++++++++يةأو
متخصصة
رياض+++++++++++++++++يات
أساس+++++++++++++++يةأو
متخصص++++++ة أو
المحاس++++++++++++++++بة
المالية
رياض+++++++++++++++++يات
أساس+++++++++++++++يةأو
متخصص++++++ة أو
المحاس++++++++++++++++بة
المالية

رياض+++++++++يات
أساس++++++++يةأو
متخصص+++++++ة

100000

117-5-521701

117-5-341600

117-5-341301

أو المحاس++++++++بة
المالية

الصحافة والنشر

أكاديمي

كلية اإلعالم

-

200000

117-5-321102

العالقات العامة

أكاديمي

كلية اإلعالم

-

200000

117-5-321200
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تابع جامعة الجزيرة
الش++++++++++++روط
الخاصة
التق++++++++++++++++ديم
والئ+++ى فق+++ط
 +األحياء

الرسوم
بالجنيه

الرمــز

الدبلوم

نوع الشھادة

مكان الدراسة

400000

117-5-721500

التمريض

علمى

العلوم الطبية
التطبيقية

300000

117-5-722800

محضرى العمليات

ﻋﻠﻤﻰ

العل+++وم الطبي+++ة
التطبيقية

األحياء

117-5-341601

أﺴواق اﻝﻤﺎل

أكاديمى  -تجاري

كلي++ة االقتص++اد
ود مدني

الرياض+++++++++++++++++++يات
األساس+++++++++++++++ية أو
المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية

100000

117-5-341602

اﻝﺘﺴــــــــــــــــــــــــــــــوﻴق
واﻝﻤﺒﻴﻌﺎت

أكاديمى  -تجاري

د .التجاري+++++ة -
الھاللية

الرياض+++++++++++++++++++يات
األساس+++++++++++++++ية أو
المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية

100000

اﻝﺴــــــﻜرﺘﺎرﻴﺔ ٕوادارة
اﻝﻤﻜﺎﺘب

أكاديمى  -تجاري

د .التجاري+++++ة -
الھاللية

الرياض+++++++++++++++++++يات
األساس+++++++++++++++ية أو
المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية

100000

اﻝﺘﺄﻤﻴن

أكاديمى  -تجاري

د .التجاري+++++ة -
الھاللية

الرياض+++++++++++++++++++يات
األساس+++++++++++++++ية أو
المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية

100000

117-5-341800
117-5-341700

جامعة البطانة
 - 1نظام الدراسة فصلي

 -2الفترة الدراسية ثالث سنوات
مكان الدراسة

الدبلوم

نوع الشھادة

المحاسبة

أكاديمى  -تجاري

رفاعة

نظ+++++م المعلوم+++++ات
اإلدارية

أكاديمى  -تجاري

رفاعة
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الش++++++++روط
الخاصة
رياض+++++++++++++++++++++++يات
أساس+++++++++++++++++++++يةأو
متخصص++++++++++++ة أو
المحاسبة المالية
رياض+++++++++++++++++++++++يات
أساس+++++++++++++++++++++يةأو
متخصص++++++++++++ة أو
المحاسبة المالية

الرسوم
بالجنيه

الرمــز

150000

119-5-341200

150000

119-5-341301

جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية
 -1الفترة الدراسية ثالث سنوات  - 2نظام الدراسة سنوي

الدبلوم

نوع الشھادة

مك++++++++++++++++++++ان الش+++++++++روط الرس++++++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة

المحاسبة

أكاديمى  -تجاري

كلي+++++++ة العل+++++++وم
االداري++ة ط++الب
 -طالبات

تقنيات االعالم

أكاديمي

كلي++++++ة ال++++++دعوة
االع+++++++الم
طالبات

الرمــز

رياض+++++++++++++++++يات
أساس++++++++++++++++يةأو
متخصص++++++ة أو
المحاس++++++++++++++++بة
المالية

120000

121-5-341200

-

120000

121-5-321100

جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم والية الجزيرة
 -1الفترة الدراسية ثالث سنوات

 - 2نظام الدراسة فصلى

مك++++++++++++++++++++ان الش++++++++روط الرس++++++++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة

الدبلوم

نوع الشھادة

المحاسبة

أكاديمى – تجاري

الحصاحيصا

المحاسبة

أكاديمى – تجاري

مدنى

رياض+++++++++++++++++يات
أساس+++++++++++++++يةأو
متخصص++++++ة أو
المحاس++++++++++++++++بة
المالية
رياض+++++++++++++++++يات
أساس+++++++++++++++يةأو
متخصص++++++ة أو
المحاس++++++++++++++++بة
المالية

الرمــز

50000

123-5-341200

50000

123-5-341201

تقانة المعلومات

أكاديمى

مدنى

رياض++++++++++++يات
أساس+++++++++ية أو
متخصصة

50000

123-5-481200

نظم المعلومات

أكاديمى  -تجارى

مدنى

رياض+++++++++يات
أساس+++++ية أو
متخصصة

50000

123-5-481500

تقانة المعلومات

أكاديمى

رفاعة

رياض++++++++++++يات
أساس+++++++++ية أو
متخصصة

50000

123-5-481201

نظم المعلومات

أكاديمى  -تجارى

رفاعة

رياض+++++++++يات
أساس+++++ية أو
متخصصة

50000

123-5-481501
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جامعة النيلين
 -1نظام الدراسة فصلى

الدبلوم

 -2الفترة الدراسية ثالث سنوات

نوع الشھادة

مكان الدراسة

علمي – صناعي*

كلية الھندسة

200000

االتصاالت
والالسلكية السلكية علمي – صناعي*
ھندسة الحاسوب علمي – صناعي*

كلية الھندسة
كلية الھندسة

200000
200000

المحاسبة

أكاديمى – تجاري

كلية التجارة

التأمين التجاري

أكاديمى  -تجاري

كلية التجارة

ھندس+++++++++++++++++++++++++++++++ة
البرمجيات

علمي

تقانة المعلومات

أكاديمى

نظم المعلومات

أكاديمى  -تجارى

التس++++++++++++++++++++++++++ويق
والمبيعات

أكاديمى  -تجاري

ھندسة الكھرباء

الش++++++++++++++++++روط
الخاصة

رياضيات أساسية
أو متخصص+++++ة أو
المحاسبة المالية
رياضيات أساسية
أو متخصصة أو

الرسوم
بالجنيه

الرمــز

125-5-521200
125-5-521703
125-5-522200

150000

125-5-341200

100000

125-5-341700

المحاسبة المالية

كلي++++++++++++++++++++++++++ة
الحاسوب
كلي++++++++++++++++++++++++++ة
الحاسوب
كلي++++++++++++++++++++++++++ة
الحاسوب
كلية التجارة

رياض+++++++++++++++++++++++يات
متخصصة

200000

125-5-481400

رياضيات أساسية
أو متخصصة

200000

125-5-481200

رياضيات أساسية
أو متخصصة

200000

125-5-481500

رياضيات أساسية
أو متخصصة أو
المحاسبة المالية

100000

125-5-341600

جامعة الزعيم األزھري
 - 1نظام الدراسة فصلي
 - 2الفترة الدراسية ثالث سنوات ) ست فصول دراسية (
 - 3شروط دبلومات الھندسة الرياضيات المتخصصة  +مادتين من ) الفيزياء  -الكيمي+اء  -األحي+اء  -عل+وم الحاس+وب
 العلوم الھندسية (الرمــز
مكان الدراسة الش++++++++++روط الرس+++++وم
نوع الشھادة
الدبلوم

الخاصة
الھندسة المدنية

المحاسبة

70000

علمي

أكاديمى  -تجاري

بالجنيه

كلي++++++ة اإلقتص++++++اد
والعلوم اإلدارية
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رياض+++++++++++++++يات
أساس+++++++++++ية أو
متخصص+++++ة أو
المحاس++++++++++++++بة
المالية

70000

127-5-581200

127-5-341200

جامعة بحري
 -1الفترة الدراسية ثالث سنوات ) ست فصول دراسية (
 - 2شروط دبلومات الھندسة الرياضيات المتخصصة  +مادتين من ) الفيزياء  -الكيمي+اء  -األحي+اء  -عل+وم الحاس+وب
 العلوم الھندسية – الرسم الفنى – اصول الصناعات ( -3يتم ترشيح طالب القسم الصناعى لدبلومات الھندسة حسب تخصص الشھادة فى القسم المناظر له.
مك+++++++++++++++++++ان الش++++++++++++++++روط الرس++++++++++وم
نوع الشھادة
الدبلوم
الخاصة
بالجنيه
الدراسة

علمي  +صناعى

ھندس+++++ة مدني+++++ة
إنشاءات
ھندسة كھربائي+ة علمي  +صناعى
والكترونية
علمي  +صناعى
ھندسة المعمار
تكنولوجيا معامل
أحياء
تكنولوجيا معامل
علمى
كيمياء
تكنولوجيا معامل
علمى
كيمياء حيوية
أك+++اديمى – تج+++اري
تنمية ريفية
 نسوىمحاس++++بة وإدارة
أكاديمى  -تجاري
مالية
علمى

إدارة األعم+++++++++ال
والتمويل

التك+++++++++++++++++++++اليف
المحاس++++++++++++++++بية أكاديمى  -تجاري
واإلدارية
التسويق

أكاديمى  -تجاري

اإلع++++++++++++++++++++++++الم
والعالقات العامه
االنتاج الحيوانى علمى  -زراعى
أكاديمي

تقانة المعلومات

أكاديمى

إدارة المكاتب

أكاديمى  -تجاري

100000

129-5-581201

100000

129-5-521200

110000

129-5-581100

األحياء

100000

129-5-421101

الكيمياء

100000

129-5-421201

الكيمياء

100000

129-5-421202

رياضيات أساسية
أو متخصص+++++ة أو
المحاسبة المالية

100000

129-5-311400

رياضيات أساسية
أو متخصص+++++ة أو
المحاسبة المالية

100000

129-5-341200

100000

129-5-341300

رياض+++++++++++++++++++++++يات
أساس+++++++++++++++++++يةأ و
متخصص++++++++++++ة أو
المحاسبة المالية
رياضيات أساسية
أو متخصص+++++ة أو
المحاسبة المالية

أكاديمى  -تجاري
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الرمــز

100000

129-5-341400

رياضيات أساسية
أو متخصص+++++ة أو
المحاسبة المالية

100000

129-5-341600

-

100000

129-5-321100

االحياء

100000

129-5-641700

رياضيات أساسية
أو متخصصة
رياضيات أساسية
أو متخصص+++++ة أو
المحاسبة المالية

100000

129-5-481200

100000

129-5-341800

جامعة شندي
 - 1نظام الدراسة فصلي
 - 2الفترة الدراسية ثالث سنوات.
نوع الشھادة
الدبلوم

مكان
الدراسة

الش++++++++روط الرس++++++++++وم
بالجنيه
الخاصة

الرمــز

رياضيات أساسية

المحاسبة

أكاديمى  -تجاري

شندي

أومتخصص+++++++ة أو

200000

131-5-341200

المحاسبة المالية

التمريض

علمي

شندي

األحياء

200000

131-5-721500

الصحة العامة

علمي

شندي

األحياء

150000

131-5-721600

تقانة المعلومات

أكاديمى

شندى

رياضيات أساسية
أو متخصصة

200000

131-5-481200

-

100000

131-5-143200

التعل+++++++يم قب+++++++ل أك++++اديمى – تج++++ارى -
نسوى
المدرسة

شندى
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جامعة وادي النيل
 - 1الفترة الدراسية ثالث سنوات.
 - 2شروط دبلومات الھندسة الرياضيات المتخصصة  +مادتين من ) الفيزياء  -الكيمي+اء  -األحي+اء  -عل+وم الحاس+وب
 العلوم الھندسية – الرسم الفنى – اصول الصناعات ( -3يتم ترشيح طالب القسم الصناعى لدبلومات الھندسة حسب تخصص الشھادة فى القسم المناظر له.

الدبلوم

نوع الشھادة
علمي  +صناعى

الھندس++++++++++++++++++++ة
الميكانيكية
ھندسة التصنيع علمي  +صناعى
الھندس++++++++++++++++++++ة علمي  +صناعى
الكھربائي+++++++++++++++ة
واإللكترونية
الھندسة المدنية علمي  +صناعى
المحاسبة

مك++++++++++++++ان الش++++++++روط الرس++++++++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة
عطبرة

150000

133-5-521100

عطبرة

150000

133-5-521101

عطبرة

150000

133-5-521200

150000

133-5-581200

عطبرة

أكاديمى  -تجاري

الدامر

أكاديمي
أكاديمى

عطبرة
عطبرة

اإلعالم
تقانة المعلومات
نظ++م المعلوم++ات
أكاديمى  -تجاري
المحاسبية
علمى
الصيدلة

الرمــز

عطبرة
عطبرة

رياضيات أساسية
أومتخصص+++++++ة أو
المحاسبة المالية

80000

133-5-341200

رياضيات أساسية
أو متخصصة
رياضيات أساسية
أومتخصص+++++++ة أو
المحاسبة المالية
التقديم والئى فقط
 +األحياء
التقديم والئى فقط
 +األحياء

80000
100000

133-5-321100
133-5-481200

100000

133-5-341201

100000
100000

133-5-721300
133-5-721500

األحي+++++++++++++++اء +
القبول والئي

50000

133-5-722500

100000

133-5-481300

100000

133-5-481401

100000

133-5-522201

100000

133-5-481500

-

التمريض

علمى

عطبرة

القبال++ة – طالب++ات
فقط

علمى

عطبرة

شبكات الحاسوب

علمى

عطبرة

تطبيقات الويب

علمى

عطبرة

صيانة الحاسوب

علمي

عطبرة

رياض+++++++++يات
متخصصة

نظم المعلومات

أكاديمى  -تجارى

عطبرة

رياض+++++++++++++++++يات
أساس+++++++++++++ية أو
متخصصة
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رياض+++++++++++++++++يات
متخصصة
رياض+++++++++++++++++يات
متخصصة

جامعة دنقــــال
 - 1نظام الدراسة فصلي

 -2الفترة الدراسية ثالث سنوات.

الدبلوم

نوع الشھادة

نظ+++++++م المعلوم+++++++ات
المحاسبية

أكاديمى – تجاري

مك+++++++++++++++++ان الش++++++روط الرس+++++++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة

دنقـال

تقنية المعلومات

أكاديمى

دنقال

رياض+++++++++++++يات
أساس+++++++++++++++++ية
أومتخصص++++ة
أو المحاس++++بة
المالية
رياض+++++++++++++يات
أساس+++++++++++++++++ية
أومتخصص++++ة
أو المحاس++++بة
المالية
رياض+++++++++++++يات
أساس+++++++++ية أو
متخصصة

دنقـال

الرمــز

50000

135-5-341201

50000

135-5-341301

50000

135-5-481200

إدارة األرش+++++++++يف
والمعلومات

أكاديمى  -تجاري

كريمة

-

50000

135-5-222600

تنمية المجتمع

أك++++اديمى – تج++++اري -
نسوى

كريمة

-

50000

135-5-312100

أكاديمى – تجاري
أكاديمى

كريمة
كريمة

-

50000
50000

135-5-811100
135-5-321500

نظ+++++++م
اإلداريةالمعلوم+++++++ات أكاديمى  -تجاري

السياحة
اآلثار والمتاحف
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جامعة البحر األحمر
كلية الدراسات التقنية والتنموية
 -1نظام الدراسة فصلي  -2الفترة الدراسية ثالث سنوات
 - 3شروط دبلومات الھندسة الرياضيات المتخصصة  +مادتين من ) الفيزياء  -الكيمي+اء  -األحي+اء  -عل+وم الحاس+وب
 العلوم الھندسية – الرسم الفنى – اصول الصناعات ( -4يتم ترشيح طالب القسم الصناعى لدبلومات الھندسة حسب تخصص الشھادة فى القسم المناظر له.

الرس++++++++++++++وم
بالجنيه

الرمــز

80000
80000
80000
80000

139-5-581200
139-5-521100
139-5-521200
139-5-521701

الكيمياء

70000

139-5-421201

رياض+++++يات أساس+++++ية
أومتخصص++++++++++++++++ة أو
المحاسبة المالية
رياضيات أساس+ية أو
متخصصة
رياض+++++يات أساس+++++ية
أومتخصص++++++++++++++++ة أو
المحاسبة المالية
رياض+++++يات أساس+++++ية
أومتخصص++++++++++++++++ة أو
المحاسبة المالية

70000

139-5-341200

الدبلوم

نوع الشھادة

مك+++++++++++++++ان الش+++++++++++++روط
الخاصة
الدراسة

الھندسة المدنية
الھندسة الميكانيكية
الھندسة الكھربائية
ھندسة االتصاالت

علمي  +صناعى

بورتسودان

علمي  +صناعى
علمي  +صناعى
علمي  +صناعى

بورتسودان
بورتسودان
بورتسودان

المعامل الكيميائية

علمي

بورتسودان

المحاسبة

أكاديمى  -تجاري

بورتسودان

تقنية المعلومات

أكاديمى

بورتسودان

د.النقل البحري

أكاديمى  -تجاري

بورتسودان

أكاديمى  -تجاري

بورتسودان

أكاديمى  -تجاري

بورتسودان

احص+++++++اء وتحلي+++++++ل
البيانات
ادارة المكات+++++++++++++++++ب
والسكرتارية
رياض األطفال
التنمية الريفية

التسويق

أك+++++++++++++++++اديمى –
تجارى  -نسوى
أك+++++++++++++++++اديمى –
بورتسودان
تجاري  -نسوى
بورتسودان

أكاديمى  -تجاري

بورتسودان

70000
50000

139-5-841100

50000

139-5-311200

139-5-481200

رياضيات اساس+ية
او متخصص++++++ة أو
المحاسبة المالية

50000

-

40000

139-5-143200

رياضيات اساس+ية
او متخصص++++++ة أو
المحاسبة المالية

50000

139-5-311400

رياض+++++++++++++++يات
أساس++++++++++++++يةأو
متخصص++++++ة أو
المحاسبة المالية
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50000

139-5-341800

139-5-341600

جامعة كســـــال
 -1الفترة الدراسية ثالث سنوات .

 - 2شروط دبلومات الھندسة الرياضيات المتخصصة  +مادتين من ) الفيزياء  -الكيمي+اء  -األحي+اء  -عل+وم الحاس+وب
 العلوم الھندسية – الرسم الفنى – اصول الصناعات ( -3يتم ترشيح طالب القسم الصناعى لدبلومات الھندسة حسب تخصص الشھادة فى القسم المناظر له.

الش+++++++++++روط
الخاصة

الرس+++++++++++وم
بالجنيه

الرمــز

الدبلوم

نوع الشھادة

األحياء

75000

141-5-621100

الزراعة العام

علمى  -زراعى
أك++++اديمى – تج++++اري
كلية التربية
 -نسوى

-

75000

141-5-312100

نظم المعلومات

أكاديمى  -تجارى

كلي+++ة عل+++وم
الحاسوب

رياض+++++++++++++++يات
أساس++++++++++++ية أو
متخصصة

200000

141-5-481500

المحاسبة

أكاديمى  -تجاري

كلي++++++++++++++++++++++ة
االقتصاد

رياض+++++++++++++++++++++يات
أساس+++++++++++++++++++++++++ية
أومتخصص+++++ة أو
المحاسبة المالية

150000

141-5-341200

كلية التربية

-

100000

141-5-143200

كسال

-

50000

141-5-224500

رياض+++++++++++++++يات
متخصصة

0

141-5-481300

200000

141-5-481200

150000

141-5-341301

150000

141-5-341800

تنمية المجتمع

عل++م ال++نفس وري++اض أك++++اديمى – تج++++ارى
األطفال
 نسوىال++++++دعوه – طالب++++++ات
فقط
ش++++++++بكات وص++++++++يانة
الحاسوب

أكاديمى  -أھلية
علمى

مك+++++++++++++++++++ان
الدراسة
حلفا الجديدة

كلي+++ة عل+++وم
الحاسوب
كلي+++ة عل+++وم
الحاسوب

تقنية المعلومات

أكاديمى

نظ+++++++++م المعلوم+++++++++ات
اإلدارية

أكاديمى  -تجاري

كلي++++++++++++++++++++++ة
االقتصاد

السكرتارية

أكاديمى  -تجاري

كلي++++++++++++++++++++++ة
االقتصاد
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رياض+++++++++++++++++++++يات
أساس++++++++++++++++++ية أو
متخصصة
رياض+++++++++++++++++++++يات
أساس+++++++++++++++++++++++++ية
أومتخصص+++++ة أو
المحاسبة المالية
رياض+++++++++++++++++++++يات
أساس+++++++++++++++++++++++++ية
أومتخصص+++++ة أو
المحاسبة المالية

جامعة القضارف
كلية التكنولوجيا وتنمية الموارد البشرية
 - 1الفترة الدراسية ثالث سنوات
نوع الشھادة
الدبلوم

مك+++++++++++++++ان الش++++++++روط الرس+++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة
رياض++++++++++++++++يات
كلي++++++++++++++++++ة
أساس+++++++++++++ية أو 45000
الحاسوب
متخصصة

تقنية المعلومات

أكاديمى

المحاسبة

أكاديمى  -تجاري

القضارف

رياضيات
أساسية
أومتخصصة
أو المحاسبة
المالية

الرمــز

143-5-481200

45000

143-5-341200

رياض األطفال

أك++اديمى – تج++ارى -
نسوى

القضارف

-

45000

143-5-143200

نظ+++++++++م المعلوم+++++++++ات
اإلدارية

أكاديمى  -تجاري

القضارف

رياضيات
أساسية
أومتخصصة
أو المحاسبة
المالية

45000
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143-5-341301

جامعة سنار
 - 1نظام الدراسة فصلي  -2الفترة الدراسية ثالث سنوات
 - 3شروط دبلومات الھندسة الرياضيات المتخصصة  +مادتين من ) الفيزياء  -الكيمي+اء  -األحي+اء  -عل+وم الحاس+وب
 العلوم الھندسية – الرسم الفنى – اصول الصناعات ( -4يتم ترشيح طالب القسم الصناعى لدبلومات الھندسة حسب تخصص الشھادة فى القسم المناظر له.

مك+++++++++++++++ان الش++++روط الرس+++++++++++وم
الخاصة بالجنيه
الدراسة
سنار
100000

الدبلوم

نوع الشھادة

الھندسة المدنية

علمي  +صناعى

الھندسة الميكانيكية

علمي  +صناعى

سنار

الھندسة الكھربائية

علمي  +صناعى

سنار

المحاس+++++++++بة واإلدارة
المالية

أكاديمى  -تجاري

سنار

تقانة المعلومات

أكاديمى

نظم المعلومات

أكاديمى  -تجارى

نظ++++++++++م الحاس++++++++++وب
والشبكات

علمى

100000
100000
رياض++++++++++++++يات
أساس+++++++++++++++++++ية
أومتخصص++++++ة
أو المحاس++++++بة
المالية
رياض++++++++++++++يات
أساس+++++++++++ية أو
متخصصة

كلي+++++++++++++++++ة
الحاسوب
رياض++++++يات
كلية
أساس++ية أو
الحاسوب
متخصصة
كلية
الرياض++++++يات
المتخصصة
الحاسوب

الرمــز

145-5-581200
145-5-521100
145-5-521200

80000

145-5-341200

50000

145-5-481200

50000

145-5-481500

50000

145-5-481300

جامعة النيل األزرق
 -1نظام الدراسة فصلي
 -2الفترة الدراسية ثالث سنوات

 - 3شروط دبلومات الھندسة الرياضيات المتخصصة  +مادتين من ) الفيزياء  -الكيمي+اء  -األحي+اء  -عل+وم الحاس+وب
 العلوم الھندسية – الرسم الفنى – اصول الصناعات ( -4يتم ترشيح طالب القسم الصناعى لدبلومات الھندسة حسب تخصص الشھادة فى القسم المناظر له.

الدبلوم

نوع الشھادة

الھندسة الميكانيكية

علمي  +صناعى

الروصيرص

الھندسة الكھربائية
الھندسة المدنية

علمي  +صناعى
علمي  +صناعى

الروصيرص
الروصيرص

تقنية المعلومات

أكاديمى

الدمازين

المحاسبة

أكاديمى  -تجاري

الدمازين

تقني++ة نظ++م
معلوم++ات أكاديمى  -تجاري
مالية ومحاسبية

الدمازين

القبالة – طالبات فقط

علمى

مك+++++++++++++++ان الش++++++++روط الرس++++++++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة

الدمازين
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الرياض+++++++++++++++++++يات
األساس+++++++++++++++ية أو
المتخصصة
الرياض+++++++++++++++++++يات
األساس+++++++++++++++ية أو
المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية
رياضيات أساسية
أومتخصص+++++++ة أو
المحاسبة المالية
األحي+اء  +القب++ول
والئي

الرمــز

30000
30000
30000
30000

147-5-481200

30000

147-5-341200

30000
30000

147-5-341201

147-5-521100
147-5-521200
147-5-581200

147-5-722500

جامعة اإلمام المھدى
كلية التنمية البشرية
-1نظام الدراسة فصلي  - 2الفترة الدراسية ثالث سنوات

 - 3شروط دبلومات الھندسة الرياضيات المتخصصة  +مادتين من ) الفيزياء  -الكيمي+اء  -األحي+اء  -عل+وم الحاس+وب
 4العلوم الھندسية – الرسم الفنى – اصول الصناعات (
 -3يتم ترشيح طالب القسم الصناعى لدبلومات الھندسة حسب تخصص الشھادة فى القسم المناظر له.

الدبلوم

نوع الشھادة

مك+++++++++++++++ان الش++++++++روط الرس++++++++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة
كوستي
100000

ھندسة ميكانيكا

علمي  +صناعى

ص++++++يانة الحاس++++++وب
والشبكات

علمي

كوستي

تقنية المعلومات

أكاديمى

كوستي

المحاسبة

أكاديمى  -تجاري

كوستي

رياضيات أساسية
أو متخصصة
رياضيات أساسية
أومتخصص+++++++ة أو
المحاسبة المالية

التمريض

علمى

كوستى

التق++++ديم والئ++++ى
فقط  +األحياء

رياض+++++++++يات
متخصصة

الرمــز

149-5-521100

150000

149-5-522201

150000

149-5-481200

150000

149-5-341200

150000

149-5-721500

جامعة بخت الرضــا
 -1نظام الدراسة فصلي

 - 2الفترة الدراسية ست فصول دراسية ) ثالث سنوات (

الدبلوم

نوع الشھادة

محاسبة وتمويل

أكاديمى  -تجاري

كلي+++ة االقتص+++اد
والعل++++++++++++++++++++++وم
اإلدارية

تقنية المعلومات

أكاديمى

كلية العلوم

الرسوم
بالجنيه

الرمــز

رياضيات أساسية
أومتخصصة أو
المحاسبة المالية

100000

151-5-341200

رياض+++++++++++++++++++يات
أساس+++++++++++++++ية أو
متخصصة

100000

151-5-481200

مك++++++++++++++++ان الش+++++++++++++روط
الخاصة
الدراسة
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جامعة كردفــان
 -1نظام الدراسة فصلي  -2الفترة الدراسية ثالث سنوات

 - 3شروط دبلومات الھندسة الرياضيات المتخصصة  +مادتين من ) الفيزياء  -الكيمي+اء  -األحي+اء  -عل+وم الحاس+وب
 العلوم الھندسية – الرسم الفنى – اصول الصناعات ( -4يتم ترشيح طالب القسم الصناعى لدبلومات الھندسة حسب تخصص الشھادة فى القسم المناظر له.

الدبلوم

نوع الشھادة
علمي  +صناعى

مك+++++++++++++++ان الش+++++++++++++روط الرس++++++++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة
األبيض
150000

153-5-521100

150000

153-5-581201

150000

153-5-521202

ھندسة ميكانيكية
ھندس+++++++++++ة مدني+++++++++++ة
وإنشاءات
ھندسة كھرباء قوى

علمي  +صناعى

األبيض

الدراسات المحاسبية

أكاديمى  -تجاري

األبيض

نظ+++++++++م المعلوم+++++++++ات
اإلدارية
الشبكات

أكاديمى  -تجاري

األبيض

علمى

تقانة المعلومات

أكاديمى

األبيض
األبيض

الحوسبة اإلحصائية

أكاديمى  -تجاري

األبيض

اإلعالم

أكاديمي

األبيض

علمي  +صناعى

الرمــز

األبيض
رياض+++++يات أساس+++++ية
أومتخصص++++++++++++++++ة أو
المحاسبة المالية
رياض+++++يات أساس+++++ية
أومتخصص++++++++++++++++ة أو
المحاسبة المالية
رياضيات متخصصة
رياضيات أساس+ية أو
متخصصة
رياضيات أساس+ية أو
متخصص+++++++++++++++++++++ة أو
المحاسبة المالية

-

40000

153-5-341200

40000

153-5-341301

50000
50000

153-5-481300
153-5-481200

40000

153-5-461301

40000

153-5-321100

جامعة الدلنج
 -1نظام الدراسة فصلي

 -2الفترة الدراسية ثالث سنوات

مك+++++++++++++++ان الش+++++++++++++روط الرس++++++++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة

الدبلوم

نوع الشھادة

المحاسبة

أكاديمى  -تجاري

الدلنج

تقانة المعلومات

أكاديمى

الدلنج

الرياض+++++++++++++++يات
األساس++++++++++++ية أو
المتخصص++++++ة أو

25000

الرمــز

155-5-341200

المحاسبة المالية

القبالة – طالبات فقط علمى

الدلنج

ﻋﻠﻤﻰ

الدلنج

اﻝﻤﺴﺎﻋد اﻝطﺒﻰ اﻝﻌﺎم

الرياض+++++++++++++++يات
األساس++++++++++++ية أو
المتخصصة
األحي++اء  +القب++ول
والئي
األحي++اء  +القب++ول
والئي
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35000

155-5-481200

75000

155-5-722500

75000

155-5-722700

جامعة غرب كردفان
كلية التنمية البشرية
 - 1نظام الدراسة فصلي

الدبلوم

نوع الشھادة

 - 2الفترة الدراسية ثالث سنوات

مك+++++++++++++++ان الش+++++++++++++روط الرس++++++++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة

الرمــز

تقانة المعلومات

أكاديمى

النھود

الرياض+++++++++++يات
األساس+++++++ية أو
المتخصصة

100000

157-5-481200

المحاسبة

أكاديمى  -تجاري

النھود

رياضيات أساسية
أومتخصصة أو
المحاسبة المالية

80000

157-5-341200

التمريض

علمى

النھود

األحياء

100000

157-5-721500

جامعة السالم  -كلية الدراسات التنموية
 -1نظام الدراسة فصلي

 -2الفترة الدراسية ثالث سنوات

مك+++++++++++++++ان الش+++++++++++++روط الرس++++++++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة

الدبلوم

نوع الشھادة

المحاسبة

أكاديمى  -تجاري

الفول++ة-المجل++د-
بابنوسة

تنمية المجتمع

أك++اديمى – تج++اري
 -نسوى

الفول++ة-المجل++د-
بابنوسة

رياضيات أساس+ية
أومتخصص++++++++ة أو
المحاسبة المالية
-

الرمــز

50000

159-5-341200

50000

159-5-312100

تقانة المعلومات

أكاديمى

الفول++ة-المجل++د-
بابنوسة

الرياض++++++++++++++++++++يات
األساس++++++++++++++++ية أو
المتخصصة

60000

159-5-481200

الشبكات

علمى

الفول++ة-المجل++د-
بابنوسة

الرياض++++++++++++++++++++يات
المتخصصة

60000

159-5-481300
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جامعة الفاشـــر
 - 1نظام الدراسة فصلي

 2ـ الفترة الدراسية ثالث سنوات

 - 3شروط دبلومات الھندسة الرياضيات المتخصصة  +مادتين من ) الفيزياء  -الكيمي+اء  -األحي+اء  -عل+وم الحاس+وب
 العلوم الھندسية – الرسم الفنى – اصول الصناعات ( -4يتم ترشيح طالب القسم الصناعى لدبلومات الھندسة حسب تخصص الشھادة فى القسم المناظر له.

الدبلوم

نوع الشھادة

ھندسة الحاسوب

علمي  +صناعى

الفاشر

المحاسبة

أكاديمى  -تجاري

الفاشر

التنمية الريفية
عل++++م ال++++نفس وري++++اض
األطفال
تنمي+++ة الم+++رأة والعل+++وم
األسرية

تقنية المعلومات

التمريض

أك++اديمى – تج++اري
 نسوىأك++اديمى – تج++اري
 نسوىأك++اديمى – تج++اري
 نسوىأكاديمى
علمى

اﻝﻤﺴﺎﻋد اﻝطﺒﻰ اﻝﻌﺎم ﻋﻠﻤﻰ

مك+++++++++++++++ان الش+++++++++++++روط الرس++++++++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة

250000
رياض+++++يات أساس+++++ية
أومتخصص+++++++++++++++ة أو
المحاسبة المالية
رياض+++++يات أساس+++++ية
أومتخصص+++++++++++++++ة أو
المحاسبة المالية

الرمــز

161-5-522200

200000

161-5-341200

200000

161-5-311400

الفاشر

-

200000

161-5-222300

الفاشر

-

200000

161-5-312600

250000
250000

161-5-481200
161-5-721500

250000

161-5-722700

الفاشر

الفاشر
الفاشر
الفاشر

الرياضيات األساسية
أو المتخصصة
التقديم والئى فق+ط +
األحياء
األحي++++++اء  +القب++++++ول
والئي
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جامعة نيـاال
كلية التقانة والتنمية البشرية
 -2الفترة الدراسية ثالث سنوات

 - 1نظام الدراسة سنوي

الدبلوم

نوع الشھادة

مكان
الدراسة

الش+++++++++++++روط الرس++++++++++وم
بالجنيه
الخاصة

الرمــز

المحاسبة

أكاديمى  -تجاري

نياال

رياضيات أساس+ية
أو متخصص++++++ة أو
المحاسبة المالية

100000

163-5-341200

التمريض

علمى

نياال

التق+++++ديم والئ+++++ى
فقط  +األحياء

180000

163-5-721500

تقنية المعلومات

أكاديمى

نياال

الرياض++++++++++++++++++++يات
األساس++++++++++++++++ية أو
المتخصصة

100000

163-5-481200

رياض األطفال

أك++اديمى – تج++ارى
 -نسوى

نياال

-

100000

163-5-143200

نياال

األحي++اء  +القب++ول
والئي

180000

163-5-722700

اﻝﻤﺴﺎﻋد اﻝطﺒﻰ اﻝﻌﺎم ﻋﻠﻤﻰ

جامعة زالنجــي  -كلية علوم التقانة
 - 1نظام الدراسة فصلي
نوع الشھادة
الدبلوم

 -2الفترة الدراسية ثالث سنوات
الش+++++++++++++روط الرس++++++++++وم
مكان
بالجنيه
الخاصة
الدراسة

الرمــز

تقنية المعلومات

أكاديمى

زالنجي

رياض+++++++++++++++++++يات
اساس+++++++++++++++ية او
متخصصة

60000

165-5-481200

المحاس+++++++بة واإلدارة
المالية

أكاديمى  -تجاري

زالنجي

رياضيات اساس+ية
او متخصص++++++ة أو
المحاسبة المالية

50000

165-5-341200

زالنجى

-

50000

165-5-143200

علمى

زالنجى

األحي++اء  +القب++ول
والئي

40000

165-5-722500

اﻝﻤﺴﺎﻋد اﻝطﺒﻰ اﻝﻌﺎم ﻋﻠﻤﻰ

زالنجى

األحي++اء  +القب++ول
والئي

100000

165-5-722700

شبكات الحاسوب

علمى

زالنجى

رياض+++++++++++++++++++يات
متخصصة

60000

165-5-481300

صيانة الحاسوب

علمى

زالنجى

رياضيات
متخصصة

60000

165-5-522201

التعل+++++++++++يم قب+++++++++++ل أك++اديمى – تج++ارى
المدرسة
 نسوىالقبال+++ة – طالب+++ات
فقط
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جامعة الجنينة  -كلية علوم التقانة
 - 1نظام الدراسة فصلي
نوع الشھادة
الدبلوم

 -2الفترة الدراسية ثالث سنوات
مك++++++++++++++++++++ان الش++++++++++++++++++روط الرس++++++++++++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة

الرمــز

تقنية المعلومات

أكاديمى

الجنينة

رياض+++++++++++++++++++يات
اساس+++++++++++++++ية او
متخصصة

120000

167-5-481200

المحاس++بة واإلدارة
المالية
تقني++++++++ة ش++++++++بكات
الحاسوب
القبال+++ة – طالب+++ات
فقط

أكاديمى  -تجاري

الجنينة

رياضيات اساس+ية
او متخصص++++++ة أو
المحاسبة المالية

120000

167-5-341200

علمى

الجنينة

رياض+++++++++++++++++++يات
متخصصة

120000

167-5-481300

علمى

الجنينة

األحي++اء  +القب++ول
والئي

100000

167-5-722500

اﻝﻤﺴﺎﻋد اﻝطﺒﻰ اﻝﻌﺎم ﻋﻠﻤﻰ

الجنينة

األحي++اء  +القب++ول
والئي

200000

167-5-722700

جامعة عبداللطيف الحمد التكنولوجية  -مروى
 -1الفترة الدراسية ثالث سنوات

مك++++++++++++++++++++ان
الدراسة

الدبلوم

نوع الشھادة

تقانة المعلومات

أكاديمى

مروى

نظ++++++م المعلوم++++++ات
المحاس+++++++++++++++++++++++بية
والمصرفية

أكاديمى  -تجاري

مروى

الش++++++++++++++++++روط
الخاصة
الرياض++++++++++++++++++++يات
األساس++++++++++++++++ية أو
المتخصصة
الرياض++++++++++++++++++++يات
األساس++++++++++++++++ية أو
المتخصص++++++++++ة أو
المحاسبة المالية

الرس++++++++++++++وم
بالجنيه

الرمــز

150000

169-5-481200

150000

169-5-341201

جامعة الضعين
 -1نظام الدراسة فصلي
الدبلوم

نوع الشھادة

اﻝﻤﺴﺎﻋد اﻝطﺒﻰ اﻝﻌﺎم

ﻋﻠﻤﻰ

 -2الفترة الدراسية ثالث سنوات
مك++++++++++++++++++++ان الش++++++++++++++++++روط
الخاصة
الدراسة

الضعين

األحي++اء  +القب++ول
والئي
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الرس++++++++++++++وم
بالجنيه

الرمــز

50000

171-5-722700

جامعة السودان التقانية
تضم الجامعة الكليات التقنية االتية:
 – 1الفترة الدراسية ثالث سنوات.
 - 2ش+روط دبلوم+ات الھندس+ة الرياض++يات المتخصص+ة  +م+ادتين م++ن ) الفيزي+اء  -الكيمي+اء  -األحي++اء  -عل+وم الحاس+وب  -العل++وم
الھندسية – الرسم الفنى – أصول الصناعات (*
 -1يتم ترشيح طالب القسم الصناعى لدبلومات الھندسة حسب تخصص الشھادة فى القسم المناظر له.

 – 1كلية نياال التقنية
الدبلوم
ھندس++ة ميكانيكي++ة
– س+++++++++++++++++++++يارات
)طالب(
ھندس++ة ميكانيكي++ة
– تبريد وتكييف
ھندس++ة ميكانيكي++ة
–إنتاج
ھندس+++ة كھربائي+++ة
– ش++++++++++++++++++++++++بكات
وتوصيالت
ھندس+++ة كھربائي+++ة
– آالت وأجھزة
ھندس++++++++++++++++++++++++++++++ة
االلكتروني+++++++++++ات -
اتصاالت
ھندس++++ة مدني++++ة –
طرق وجسور
ھندس++++ة مدني++++ة –
تقنية مياه
ھندس++++ة مدني++++ة –
تشييد
الھندس+++++++++++++++++++++++++++ة
اإللكتروني+++++++++++++++ة -
شبكات الحاسوب
التقنية الزراعية -
تقانة األغذية

نوع الشھادة

مك+++++++++++++++ان الش+++++++روط الرس++++++++++++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة

الرمــز

علمي – صناعى*

نياال

50000

علمي – صناعى*

نياال

50000

173-5-5211040001

علمي – صناعى*

نياال

50000

173-5-5211010001

علمي – صناعى*

نياال

50000

173-5-5212010001

علمي – صناعى*

نياال

50000

173-5-5212020001

علمي – صناعى*

نياال

50000

173-5-5217010001

علمي – صناعى*

نياال

50000

173-5-5812020001

علمي – صناعى*

نياال

50000

173-5-5813020001

علمي – صناعى*

نياال

50000

173-5-5812050001

علمى

نياال

الرياض++++++++++يات
المتخصصة

50000

173-5-4813000001

علمى  -زراعى

نياال

األحياء

45000

173-5-6219000001

تقانة المعلومات

أكاديمى

نياال

40000

173-5-4812000001

نظ+++++م المعلوم+++++ات
اإلدارية

أكاديمى – تجاري

نياال

35000

173-5-3413010001

الرياض++++++++++++++++يات
األساس++++++++++++ية أو
المتخصصة
رياض+++++++++++++++++++يات
أساس++++++++++++++++++++++++ية
أومتخصص++++ة أو
المحاس+++++++++++++++++++بة
المالية
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173-5-5211020001

 – 2كلية المحيريبا التقنية
ﺘﻘﻊ ﻓﻰ ﻤدﻴﻨﺔ اﻝﻤﺤﻴرﻴﺒﺎ ﺸﻤﺎل وﻻﻴﺔ اﻝﺠزﻴرة
الدبلوم

نوع الشھادة

ھندس+++ة كھربائي+++ة –
شبكات وتوصيالت

علم++++++++++++++++++++++++ي –
صناعى*

مكان
الدراسة

الش++++++++روط الرس++++++++++وم
بالجنيه
الخاصة

50000

173-5-5212010002

األحياء

50000

173-5-7215000002

الرياض++++++++++++++++++يات
المتخصص++++++++ة أو
األساسية

40000

المحيريبا

تقني+++++++++ة العل+++++++++وم

الطبي++++++ة  -عل++++++وم علمى

المحيريبا

التمريض

تقانة المعلومات

أكاديمى

المحيريبا

الرمــز

173-5-4812000002

 3ـ كلية الفعج التقنية
مك+++++++++++++++ان الش++++++++روط الرس++++++++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة

الدبلوم

نوع الشھادة

نظ++++++++م المعلوم++++++++ات
المحاس++++++++++++++++++++++++++++بية
والمصرفية

أك++++++++++++++++++++اديمى -
تجاري

الفعج

نظ++++++++م المعلوم++++++++ات
اإلدارية

أك++++++++++++++++++++اديمى -
تجاري

الفعج

الرياض+++++++++++++++++++يات
األساس+++++++++++++++ية أو
المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية
رياضيات أساسية
أومتخصص+++++++ة أو
المحاسبة المالية

الرمــز

35000

173-5-3412010003

35000

173-5-3413010003

 – 4كلية ودمدني التقنية
الرسوم
بالجنيه

الرمــز
173-5-5211020004

الدبلوم

نوع الشھادة

مكان
الدراسة

ھندس+ة ميكانيكي++ة –
سيارات )طالب(

علم+++++++++++++++++++++++ي –
صناعى*

ودمدنى

50000

ھندس+ة ميكانيكي++ة –
صيانة المصانع

علم+++++++++++++++++++++++ي –
صناعى*

ودمدنى

50000

173-5-5211030004

ھندس++++++ة كھربائي++++++ة
اآلت واجھزة

علم+++++++++++++++++++++++ي –
صناعى*

ودمدنى

50000

173-5-5212020004

ھندس++++++ة كھربائي++++++ة
شبكات وتوصيالت

علم+++++++++++++++++++++++ي –
صناعى*

ودمدنى

50000

173-5-5212010004

ھندس+++++ة مدني+++++ة ـ
طرق وجسور

علم+++++++++++++++++++++++ي –
صناعى*

ودمدنى

50000

173-5-5812020004

نظ+++++++م المعلوم+++++++ات
المحاس+++++++++++++++++++++++++++بية
والمصرفية

أك++++++++++++++++++++اديمى -
تجارى

ودمدنى

أكاديمى

ودمدنى

تقانة المعلومات

الش++++++++++روط
الخاصة

الرياض++++++++++++++++يات
األساس++++++++++++ية أو
المتخصص+++++ة أو
المحاس+++++++++++++++++++بة
المالية
الرياض++++++++++++++++يات
االساس++++++++++++ية او
المتخصصة
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35000

173-5-3412010004

40000

173-5-4812000004

 – 5كلية فارس التقنية
الدبلوم

نوع الشھادة

تقانة المعلومات

أكاديمى

مكان
الدراسة

الش++++++++++روط
الخاصة

الرسوم
بالجنيه

الرمــز

فارس

الرياض++++++++++++++++يات
االساس++++++++++++++++++++ية
اوالمتخصصة

40000

173-5-4812000005

 – 6كلية كسال التقنية
مكان
الدراسة

الش++++++++++روط
الخاصة

الرسوم
بالجنيه

الرمــز

50000

173-5-5211020006
173-5-5212020006
173-5-5212010006

الدبلوم

نوع الشھادة

ھندس++++ة ميكانيكي++++ة-
سيارات – طالب

علم+++++++++++++++++++++++ي –
صناعى*

كسال

ھندس++++++ة كھربائي++++++ة
اآلت واجھزة

علم+++++++++++++++++++++++ي –
صناعى*

كسال

50000

ھندس+++ة كھربائي+++ة -
شبكات وتوصيالت

علم+++++++++++++++++++++++ي –
صناعى*

كسال

50000

نظ+++++++++م معلوم+++++++++ات
محاسبية ومصرفية

أك++++++++++++++++++++اديمى -
تجارى

كسال

الرياض++++++++++++++++يات
األساس++++++++++++ية أو
المتخصص+++++ة أو
المحاس+++++++++++++++++++بة
المالية

35000

173-5-3412010006

 – 7كلية بورتسودان التقنية
مكان
الدراسة

الش++++++++++روط
الخاصة

الرسوم
بالجنيه

الرمــز

50000

173-5-5211020007
173-5-5212010007
173-5-5812050007

الدبلوم

نوع الشھادة

ھندس+ة ميكانيكي++ة –
سيارات )طالب(

علم+++++++++++++++++++++++ي –
صناعى*

بورتسودان

ھندس+++ة كھربائي+++ة -
شبكات وتوصيالت

علم+++++++++++++++++++++++ي –
صناعى*

بورتسودان

50000

ھندسة مدنية تشييد

علم+++++++++++++++++++++++ي –
صناعى*

بورتسودان

50000

 – 8كلية القضارف التقنية
الرسوم
بالجنيه

الرمــز
173-5-5212010008

الدبلوم

نوع الشھادة

مكان
الدراسة

ھندس+++ة كھربائي+++ة -
شبكات وتوصيالت

علم+++++++++++++++++++++++ي –
صناعى*

القضارف

50000

ھندس++ة ميكانيكي++ة
–إنتاج

علمي – صناعى*

القضارف

50000

173-5-5211010008

تقانة المعلومات

أكاديمى

القضارف

40000

173-5-4812000008

الش++++++++++روط
الخاصة

الرياض++++++++++++++++يات
االساس++++++++++++++++++++ية
اوالمتخصصة

288

 – 9كلية الجريف شرق التقنية
الرسوم
بالجنيه

الرمــز
173-5-5811000009

الدبلوم

نوع الشھادة

مك+++++++++++++++ان
الدراسة

ھندسة العماره

علم+++++++++++++++++++++++ي –
صناعى*

الجري+++++++++++++++ف
شرق

50000

ھندس++++++++++++++++++++++++++++++ة
الميكاترونكس

علم+++++++++++++++++++++++ي –
صناعى*

الجري+++++++++++++++ف
شرق

50000

173-5-5225000009

ھندس+++++++ة مدني+++++++ة
تشييد

علم+++++++++++++++++++++++ي –
صناعى*

الجري+++++++++++++++ف
شرق

50000

173-5-5812050009

ھندس++ة ميكانيكي++ة
– إنتاج
الھندس++++++++++++++++++++++++++ة
االلكتروني++++++++++++++ة -
اتصاالت

علم+++++++++++++++++++++++ي –
صناعى*

الجري+++++++++++++++ف
شرق

50000

173-5-5211010009

الجري+++++++++++++++ف
شرق

50000

173-5-5217010009

التصميم الداخلى

أك++++++++++++++اديمى -
نسوى

الجري+++++++++++++++ف
شرق

-

50000

173-5-2115000009

تقانة المعلومات

أكاديمى

الجري+++++++++++++++ف
شرق

الرياض+++++++++++++++++++يات
االساس+++++++++++++++++++++++ية
اوالمتخصصة

40000

173-5-4812000009

علم+++++++++++++++++++++++ي –
صناعى*

الش++++++++++++روط
الخاصة

 – 10كلية شندى التقنية
الدبلوم

نوع الشھادة

تقانة المعلومات

أكاديمى

مكان
الدراسة

الش++++++++++روط
الخاصة

الرسوم
بالجنيه

الرمــز

شندى

الرياض++++++++++++++++يات
األساس++++++++++++ية أو
المتخصصة

40000

173-5-4812000010

 – 11كلية دلقو التقنية
الدبلوم

نوع الشھادة

تقانة المعلومات

أكاديمى

مكان
الدراسة

الش++++++++++روط
الخاصة

الرسوم
بالجنيه

الرمــز

دلقو

الرياض++++++++++يات
االساس++++++++++++++ية
اوالمتخصصة

40000

173-5-4812000011

دلقو

األحياء

50000

173-5-7215000011

تقني+++++++++ة العل+++++++++وم

الطبي++++++ة  -عل++++++وم علمى
التمريض
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 –12كلية كوستي التقنية
الرسوم
بالجنيه

الرمــز
173-5-5211020012

الدبلوم

نوع الشھادة

مك+++++++++++++++ان
الدراسة

ھندس++ة ميكانيكي++ة
– س+++++++++++++++++++++يارات
)طالب(
ھندس++ة ميكانيكي++ة
– إنتاج

علم+++++++++++++++++++++++ي –
صناعى*

كوستي

50000

علم+++++++++++++++++++++++ي –
صناعى*

كوستي

50000

173-5-5211010012

علم+++++++++++++++++++++++ي –
صناعى*

كوستي

50000

173-5-5212020012

علم+++++++++++++++++++++++ي –
صناعى*

كوستي

50000

173-5-5212010012

40000

173-5-4812000012

ھندس+++ة كھربائي+++ة
اآلت واجھزة
ھندس+++ة كھربائي+++ة
ش++++++++++++++++++++++++++++++بكات
وتوصيالت

تقانة المعلومات

أكاديمى

كوستي

الش++++++++++روط
الخاصة

الرياض++++++يات
األساس++ية أو
المتخصصة

 – 13كلية القطينة التقنية
الرسوم
بالجنيه

الرمــز

50000

173-5-5212010013

األحياء

50000

173-5-7215000013

تقانة المعلومات

أكاديمى

القطينة

الرياض++++++يات
األساس++ية أو
المتخصصة

40000

173-5-4812000013

نظ++م المعلوم++ات
اإلدارية

أك++++++++++++++++++++اديمى -
تجارى

القطينة

الرياض++++++++++يات
األساس++++++ية أو
المتخصص++++++++ة
أو المحاس+++++بة
المالية

35000

الدبلوم

نوع الشھادة

مك+++++++++++++++ان
الدراسة

ھندس+++ة كھربائي+++ة
ش++++++++++++++++++++++++++++++بكات
وتوصيالت
تقني+++++++++ة العل+++++++++وم
الطبي+++++ة – عل+++++وم
التمريض

علم+++++++++++++++++++++++ي –
صناعى*

القطينة

علمى

القطينة

الش++++++++++روط
الخاصة

173-5-3413010013

 – 14كلية ربك التقنية
مكان
الدراسة

الش++++++++++++++++روط
الخاصة

الرسوم
بالجنيه

الرياض+++++++++يات
االساس+++++++++++++ية
اوالمتخصصة

40000

الرياض+++++++++++++++++يات
األساس+++++++++++++ية أو
المتخصص+++++++ة أو
المحاسبة المالية

35000

الدبلوم

نوع الشھادة

تقانة المعلومات

أكاديمى

ربك

نظ++++++م معلوم++++++ات
محاس++++++++++++++++++++++++بية
ومصرفية

أك+++++++++++++++++++اديمى -
تجارى

ربك
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الرمــز
173-5-4812000014
173-5-3412010014

 – 15كلية الدمازين التقنية
مكان
الدراسة

الش++++++++++++روط
الخاصة

الرسوم
بالجنيه

الرمــز
173-5-5212010015

الدبلوم

نوع الشھادة

ھندسة كھربائية
 ش+++++++++++++++++++بكاتوتوصيالت

علم+++++++++++++++++++++++ي –
صناعى*

الدمازين

50000

ھندس++ة ميكانيكي++ة
 س++++++++++++++++++++++يارات)طالب(

علم+++++++++++++++++++++++ي –
صناعى*

الدمازين

50000

173-5-5211020015

تقانة المعلومات

أكاديمى

الدمازين

الرياض+++++++++يات
االساس+++++++++++++ية
اوالمتخصصة

40000

173-5-4812000015

نظ+++++++م معلوم+++++++ات
محاس+++++++++++++++++++++++++بية
ومصرفية

أك+++++++++++++++++++اديمى -
تجارى

الدمازين

الرياض+++++++++++++يات
األساس+++++++++ية أو
المتخصص++ة أو
المحاس++++++++++++++++بة
المالية

35000

173-5-3412010015

 – 16كلية أم روابة التقنية
الدبلوم

نوع الشھادة

مك++++++++++++++ان
الدراسة

ھندس+++++++++++++++++++++++ة
كھربائي+++++++++++++ة -
ش+++++++++++++++++++++++بكات
وتوصيالت

علم++++++++++++++++++++++ي –
صناعى*

ام روابة

الش++++++++++++++++روط
الخاصة

50000

173-5-5212010016

األحياء

50000

173-5-7215000016

الرياض+++++++++يات
االساس+++++++++++++ية
اوالمتخصصة

40000

تقني++++++++ة العل++++++++وم

الطبي++++ة – عل++++وم علمى

ام روابة

التمريض

تقانة المعلومات

أكاديمى

ام روابة

الرسوم
بالجنيه

الرمــز

173-5-4812000016

 – 17كلية الدلنج التقنية
مكان
الدراسة

الش++++++++++++روط
الخاصة

الرسوم
بالجنيه

الرمــز

الرياض+++++++++يات
االساس+++++++++++++ية
اوالمتخصصة

40000

173-5-4812000017

الرياض+++++++++++++يات
األساس+++++++++ية أو
المتخصص++ة أو
المحاس++++++++++++++++بة
المالية

35000

الدبلوم

نوع الشھادة

تقانة المعلومات

أكاديمى

الدلنج

نظ++++م معلوم++++ات
محاس+++++++++++++++++++بية
ومصرفية

أك+++++++++++++++++++اديمى -
تجارى

الدلنج
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173-5-3412010017

 – 18كلية كلية الصديق أحمد البشير التقنية
الدبلوم

نوع الشھادة

مكان
الدراسة

الش++++++++++++++++روط
الخاصة

الرسوم
بالجنيه

الرمــز

تقانة المعلومات

أكاديمى

صراصر

الرياض+++++++++يات
االساس+++++++++++++ية
اوالمتخصصة

40000

173-5-4812000018

 – 19كلية كادقلي التقنية
الدبلوم

نوع الشھادة

تقني+++++++++ة العل+++++++++وم

مكان
الدراسة

الش++++++++++++روط
الخاصة

الرسوم
بالجنيه

الرمــز

األحياء

50000

173-5-7215000019

الرياض+++++++++يات
االساس+++++++++++++ية
اوالمتخصصة

40000

كادقلى

الطبي+++++ة – عل+++++وم علمى
التمريض

تقانة المعلومات

أكاديمى

كادقلى

173-5-4812000019

 – 20كلية النوبة التقنية
الدبلوم

نوع الشھادة

تقانة المعلومات

أكاديمى

مك+++++++++++++++ان
الدراسة

الش++++++++++++روط
الخاصة

الرسوم
بالجنيه

الرمــز

النوبة

الرياض+++++++++يات
االساس+++++++++++++ية
اوالمتخصصة

40000

173-5-4812000020

 – 21كلية القولد التقنية
مك+++++++++++++++ان
الدراسة

الش++++++++++++روط
الخاصة

الرسوم
بالجنيه

الرمــز

الرياض+++++++++يات
االساس+++++++++++++ية
اوالمتخصصة

40000

173-5-4812000021

الرياض+++++++++++++يات
األساس+++++++++ية أو
المتخصص++ة أو
المحاس++++++++++++++++بة
المالية

35000

الدبلوم

نوع الشھادة

تقانة المعلومات

أكاديمى

القولد

نظ++++م معلوم++++ات
محاس+++++++++++++++++++بية
ومصرفية

أك+++++++++++++++++++اديمى -
تجارى

القولد

173-5-3412010021

 – 22كلية اإلضية التقنية
الدبلوم

نوع الشھادة

تقانة المعلومات

أكاديمى

مك++++++++++++++++++ان
الدراسة

الش++++++++++++روط
الخاصة

الرسوم
بالجنيه

الرمــز

اإلضية

الرياض+++++++++يات
االساس+++++++++++++ية
اوالمتخصصة

40000

173-5-4812000022
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 – 23كلية الفاشر التقنية
الدبلوم

مك+++++++++++++++ان
الدراسة

نوع الشھادة

ھندس+++ة كھربائي+++ة علم+++++++++++++++++ي –
 ش+++++++++++++++++++++++++بكاتصناعى*

الفاشر

وتوصيالت
ھندس+++++++ة مدني+++++++ة
تشييد

علم+++++++++++++++++++++++ي –
صناعى*

الفاشر

تقانة المعلومات

أكاديمى

الفاشر

الش++++++++++++روط
الخاصة

الرياض+++++++++يات
االساس+++++++++++++ية
اوالمتخصصة

الرسوم
بالجنيه

الرمــز

50000

173-5-5212010024

50000

173-5-5812050024

40000

173-5-4812000024

تابع جامعة السودان التقانية
 – 1الفترة الدراسية سنتان.
 -2يتم ترشيح طالب القسم الصناعى لدبلومات الھندسة حسب تخصص الشھادة فى القسم المناظر له.

الدبلوم

نوع الشھادة

تكنولوجي++ا الطاق++ة علم+++++++++++++++++ي –
صناعى*
الشمسية
تكنولوجي++ا الطاق++ة علم+++++++++++++++++ي –
الشمسية
صناعى*
تكنولوجي++ا الطاق++ة علم+++++++++++++++++ي –
الشمسية
صناعى*
تكنولوجي++++++++++++++++ا
الھندس++++++++++++++++++++ة علم+++++++++++++++++ي –
الميكانيكي++++++++ة – صناعى*
سيارات
تكنولوجي++++++++++++++++ا
الھندس++++++++++++++++++++ة علم+++++++++++++++++ي –
الميكانيكي++++++++ة – صناعى*
تبريد وتكييف

مك+++++++++++++++ان
الدراسة

الش++++++++++++روط
الخاصة

الرسوم
بالجنيه

الرمــز

نياال

الرياض+++++يات
المتخصصة

20000

173-5-4417000001

الجريف

الرياض+++++يات
المتخصصة

20000

173-5-4417000009

القولد

الرياض+++++يات
المتخصصة

20000

173-5-4417000021

الجريف

الرياض+++++يات
المتخصصة

20000

173-5-5211020009

كسال

الرياض+++++يات
المتخصصة

20000

173-5-5211040006
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جامعة شرق كردفان
كلية التنمية البشرية
 -2الفترة الدراسية ثالث سنوات

 -1نظام الدراسة فصلي

الدبلوم

نوع الشھادة

المحاسبة

أكاديمى  -تجاري

تقانة المعلومات

أكاديمى

مك+++++++++++++++ان الش+++++++++++++روط الرس++++++++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة
ابوجبيھة
كالوقي

الرياضيات األساس+ية
أو المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية
الرياضيات األساس+ية
أو المتخصصة

الرمــز

20000

177-5-341200

20000

177-5-481200

الجامعة التكنولوجية
 -1نظام الدراسة فصلى - 2 .الفترة الدراسية ثالث سنوات.
 - 3شروط دبلومات الھندسة الرياضيات المتخصصة  +مادتين من ) الفيزياء  -الكيمي+اء  -األحي+اء  -عل+وم الحاس+وب
 العلوم الھندسية – الرسم الفنى – اصول الصناعات ( -4يتم ترشيح طالب القسم الصناعى لدبلومات الھندسة حسب تخصص الشھادة فى القسم المناظر له.

الدبلوم

نوع الشھادة

مك++++++++++++++++++++ان
الدراسة

ھندسة المعمار

علمي

الھندسة المدنية

علمي

الدراس+++++++++++++++ات
التجارية

أكاديمى  -تجاري

الخرطوم – ش
 .محمد نجيب
الخرطوم – ش
 .محمد نجيب
الخرطوم – ش
 .محمد نجيب

نظم المعلوم+ات
المحاسبية

أكاديمى  -تجاري

نظم المعلوم+ات
اإلدارية

أكاديمى  -تجاري

الخرطوم – ش
 .محمد نجيب

الخرطوم – ش
 .محمد نجيب

الش++++++++++++++++++روط
الخاصة

الرياض++++++++++++++++++++يات
األساس++++++++++++++++ية أو
المتخصص++++++++++ة أو
المحاسبة المالية
الرياض++++++++++++++++++++يات
األساس++++++++++++++++ية أو
المتخصص++++++++++ة أو
المحاسبة المالية
الرياض++++++++++++++++++++يات
األساس++++++++++++++++ية أو
المتخصص++++++++++ة أو
المحاسبة المالية
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الرسوم
بالجنيه

الرمـز

60000

179-5-581100

60000

179-5-581200

40000
50000
50000

179-5-341100
179-5-341201
179-5-341301

جامعة الرباط الوطني )الخرطوم(
 -1نظام الدراسة فصلى.

 - 2الفترة الدراسية ثالث سنوات

 - 3شروط دبلومات الھندسة الرياضيات المتخصصة  +مادتين من ) الفيزياء  -الكيمي+اء  -األحي+اء  -عل+وم الحاس+وب
 العلوم الھندسية – الرسم الفنى – اصول الصناعات ( -4يتم ترشيح طالب القسم الصناعى لدبلومات الھندسة حسب تخصص الشھادة فى القسم المناظر له.

الدبلوم

نوع الشھادة

ھندس++++++ة اإلطف++++++اء

مك++++++++++++++++++++ان الش+++++++++++++روط الرس++++++++++وم
الدراسة
بالجنيه
الخاصة

الرمــز

75000

511-5-581600

100000

511-5-481300

150000

511-5-481200

كلي++++++++++++++++++++++ة
الصيدلة
كلية األسنان

األحياء

200000

511-5-721300

األحياء

400000

511-5-721200

علمى

كلية األسنان

األحياء

150000

511-5-721201

اإلحص+++++اء الطب+++++ى
التقنى

أكاديمى  -تجاري

كلي++ة التقني++ة
الصحية

المحاسبة

أكاديمى  -تجاري

كليةاإلقتصاد

أسواق المال

أكاديمى  -تجاري

كليةاإلقتصاد

التسويق

أكاديمى  -تجاري

كليةاإلقتصاد

علمي – صناعى*

كلية العماره

تقانة الشبكات

علمى

أم درمان

تقنية المعلومات

أكاديمى

أم درمان

تقنى الصيدلة

علمى

األسنان التقنى
مس++++++++اعد طبي++++++++ب
األسنان التقنى

علمى

والسالمة

رياض+++++++++++++++يات
متخصصة
رياض+++++++++++++++يات
أساس+++++++++++ية أو
متخصصة

الرياض++++++++++++++++++++يات
األساس++++++++++++++++ية أو
المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية
الرياض++++++++++++++++++++يات
األساس++++++++++++++++ية أو
المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية
الرياض++++++++++++++++++++يات
األساس++++++++++++++++ية أو
المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية
الرياض++++++++++++++++++++يات
األساس++++++++++++++++ية أو
المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية
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100000

511-5-461301

100000

511-5-341200

75000

511-5-341601

75000

511-5-341600

جامعة إفريقيا العالمية ) الخرطوم(
 -2الفترة الدراسية ثالث سنوات
مك+++++++++++++++ان الش+++++++++++++روط الرس++++++++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة

 -1نظام الدراسة فصلى.
نوع الشھادة
الدبلوم

الرمــز

الرياضيات األساسية

المحاسبة

أكاديمى  -تجاري

تقانة المعلومات

علمى

الخرطوم

أو المتخصص+++++++++ة أو

50000

513-5-341200

المحاسبة المالية

رياض+++++++++++++++++++يات
متخصصة

الخرطوم

50000

513-5-481200

جامعة كرري – الكلية التقنية
 -1نظام الدراسة فصلى - 2 .الفترة الدراسية ثالث سنوات.
 - 3شروط دبلومات الھندسة الرياضيات المتخصصة  +مادتين من ) الفيزياء  -الكيمي+اء  -األحي+اء  -عل+وم الحاس+وب
 العلوم الھندسية – الرسم الفنى – اصول الصناعات ( -4يتم ترشيح طالب القسم الصناعى لدبلومات الھندسة حسب تخصص الشھادة فى القسم المناظر له.

الدبلوم

نوع الشھادة

الھندس++++++++++++++++++++++++++++ة
الكھربائية

علمي  +صناعى

الھندس++++ة المدني++++ة
والمساحة

علمي  +صناعى

مك+++++++++++++++ان الش+++++++++++++روط الرس++++++++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة

الرمـز

كلية التقنية

100000

515-5-521200

كلية التقنية

100000

515-5-581200

القبال+++ة – طالب+++ات علمى
فقط

كلية التقنية

األحياء

100000

515-5-722500

التخدير

علمى

كلية التقنية

األحياء

200000

515-5-722100

الصحة العامه

ﻋﻠﻤﻰ

كلية التقنية

األحياء

100000

515-5-721600

نظ++++++م المعلوم++++++ات
اإلدارية

أكاديمى  -تجاري

الرياض++++++++++++++++++++يات
األساس++++++++++++++++ية أو
المتخصص++++++++++ة أو
المحاسبة المالية

100000

كلية التقنية
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515-5-341301

جامعة أم درمان األھلية
 -2الفترة الدراسية ثالث سنوات.
 -1نظام الدراسة سنوى.
 - 3شروط دبلومات الھندسة الرياضيات المتخصصة  +مادتين من ) الفيزياء  -الكيمي+اء  -األحي+اء  -عل+وم الحاس+وب
 العلوم الھندسية – الرسم الفنى – اصول الصناعات ( -4يتم ترشيح طالب القسم الصناعى لدبلومات الھندسة حسب تخصص الشھادة فى القسم المناظر له.

الدبلوم

نوع الشھادة

مك+++++++++++++++ان الش+++++++++++++روط الرس++++++++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة

الرمـز

ھندس+++++++++++++++++++++++++ة
الحاسوب

علمي  +صناعى

الجامعة

100000

521-5-522200

ھندسة االتصاالت

علمي  +صناعى

الجامعة

100000

521-5-521701

الطاقة الشمسية

علمى

الجامعة

الرياضيات
المتخصصة

80000

521-5-441700

تغذية االنسان

علمى

الجامعة

األحياء

80000

521-5-421600

المحاسبة

أكاديمى  -تجاري

الجامعة

الرياض++++++++++++++++++++يات
األساس++++++++++++++++ية أو
المتخصص++++++++++ة أو
المحاسبة المالية

80000

521-5-341200

نظم المعلومات

أكاديمى  -تجارى

الجامعة

100000

521-5-481500

تقنية المعلومات

أكاديمى

الجامعة

100000

521-5-481200

وسائط االتصال

أكاديمي

الجامعة

80000

521-5-321100

السكرتارية

أكاديمى  -تجاري

الجامعة

نظ++++++م المعلوم++++++ات
المحاسبية

أكاديمى  -تجاري

الجامعة

نظ++++++م المعلوم++++++ات
اإلدارية

أكاديمى  -تجاري

الجامعة

التس+++++++++++++++++++++++++++ويق
والمبيعات

أكاديمى  -تجاري

الجامعة

تنمية المجتمع

أك++اديمى – تج++اري

الجامعة

نظ++++++م المعلوم++++++ات
المكتبية

أكاديمى  -تجاري

الجامعة

 -نسوى

رياض+++++++++++++++++++يات
أساس+++++++++++++++ية أو
متخصصة
رياض+++++++++++++++++++يات
أساس+++++++++++++++ية أو
متخصصة

الرياض++++++++++++++++++++يات
األساس++++++++++++++++ية أو
المتخصص++++++++++ة أو
المحاسبة المالية
الرياض++++++++++++++++++++يات
األساس++++++++++++++++ية أو
المتخصص++++++++++ة أو
المحاسبة المالية
الرياض++++++++++++++++++++يات
األساس++++++++++++++++ية أو
المتخصص++++++++++ة أو
المحاسبة المالية
الرياض++++++++++++++++++++يات
األساس++++++++++++++++ية أو
المتخصص++++++++++ة أو
المحاسبة المالية
-
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-

80000

521-5-341800

100000

521-5-341201

100000

521-5-341301

80000

521-5-341600

80000

521-5-312100

100000

521-5-222601

جامعة العلوم والتقانة)أم درمان(
نظام الدراسة سنوى.
الدبلوم

نوع الشھادة

تقنية المعلومات

أكاديمى

الفترة الدراسية ثالث سنوات.
مك++++++++++++++++++++ان
الدراسة

الش++++++++++++++++++روط
الخاصة

الرسوم
بالجنيه

الرمـز

أم درمان

رياضيات أساس+ية
أو متخصصة

150000

523-5-481200

جامعة المستقبل )الخرطوم(
 - 2الفترة الدراسية سته فصول دراسية.
 .1نظام الدراسة فصلى.
 - 3شروط دبلومات الھندسة الرياضيات المتخصصة  +مادتين من ) الفيزي+اء  -الكيمي+اء  -األحي+اء  -عل+وم الحاس+وب  -العل+وم
الھندسية – الرسم الفنى – اصول الصناعات (
 -4يتم ترشيح طالب القسم الصناعى لدبلومات الھندسة حسب تخصص الشھادة فى القسم المناظر له.

الدبلوم
ھندسة االتصاالت

نوع الشھادة
علمي  +صناعى

ھندسة الحاسوب

علمي  +صناعى

ھندسة الشبكات

علمي  +صناعى

ھندس++++++++++++++++++++++++++++++++ة
االلكترونيات

علمي  +صناعى

تص++++++++++ميم مواق++++++++++ع
االنترنت

علمى

تقنية المعلومات

أكاديمى

التجارة االلكترونية

أكاديمى  -تجاري

المعلوم+
+ات التجاري++ة أكاديمى  -تجاري
والمحاسبة

مك++++++++++++++++++++ان
الدراسة
مب++++++++++++++++++انى
الجامعة
مب++++++++++++++++++انى
الجامعة
مب++++++++++++++++++انى
الجامعة
مب++++++++++++++++++انى
الجامعة
مب++++++++++++++++++++++انى
الجامعة

مب++++++++++++++++++انى
الجامعة
مب++++++++++++++++++انى
الجامعة
مب++++++++++++++++++انى
الجامعة

الش++++++++++++++++++روط
الخاصة

رياضيات
متخصصة
رياضيات أساس+ية
أو متخصصة
الرياضيات األساسية
أو المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية
الرياضيات األساسية
أو المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية

الرس++++++++++++++وم
بالجنيه

الرمــز

360000

527-5-521701

360000

527-5-522200

360000

527-5-521201

360000

527-5-521700

240000

527-5-481401

360000

527-5-481200

240000

527-5-341101

360000

527-5-341201

جامعة ودمدني األھلية
-1نظام الدراسة فصلى.
الدبلوم

مك++++++++++++++++++++ان
الدراسة

الش++++++++++++++++++روط
الخاصة

الرس++++++++++++++وم
بالجنيه

الرمـز

ود مدنى

الرياضيات األساسية
أو المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية

60000

531-5-341200

المعلومات اإلدارية
والمحاسبية

أكاديمى  -تجاري

ود مدنى

الرياضيات األساسية
أو المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية

60000

531-5-341301

صيانة الحاسوب

علمى

ود مدنى

رياضيات
متخصصة

50000

531-5-522201

محاس++++++++++بة وإدارة
أعمال

نوع الشھادة

 -2الفترة الدراسية ثالث سنوات.

أكاديمى  -تجاري
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الجامعة الوطنية  -الخرطوم
 -1الفترة الدراسية ثالث سنوات  – 2نظام الدراسة فصلي
مك++++++++++++++++++++ان الش++++++++++++++++++روط
نوع الشھادة
الدبلوم
الخاصة
الدراسة
الخرط++++++++++وم
أحياء
علمى
العالج الطبيعي
الحى الراقى

الرس++++++++++++++وم
بالجنيه

الرمــز

350000

533-5-722300

جامعة المشرق  -الخرطوم بحري
 -1الفترة الدراسية ثالث سنوات

 - 2ش+++روط دبلوم+++ات الھندس+++ة الرياض+++يات المتخصص+++ة  +م+++ادتين م+++ن ) الفيزي+++اء  -الكيمي+++اء  -األحي+++اء  -عل+++وم
الحاسوب  -العلوم الھندسية – الرسم الفنى – اصول الصناعات (
 -3يتم ترشيح طالب القسم الصناعى لدبلومات الھندسة حسب تخصص الشھادة فى القسم المناظر له.

الش++++++++++++++++++روط
الخاصة

الدبلوم

نوع الشھادة

مك++++++++++++++++++++ان
الدراسة

ھندس++++ة المع++++دات
الطبية
ھندس+++++++++++++++++++++++++++++++ة
الميكاترونكس

علمي  +صناعى

الخرط++++++++++++++وم
بحري

300000

علمي  +صناعى

الوسائط المتعددة

أكاديمي

الخرط++++++++++++++وم
بحري
الخرط++++++++++++++وم
بحري

300000

535-5-522500

300000

535-5-322100

تقنية المعلومات -
بحري

أكاديمى

الخرط++++++++++++++وم
بحري

تقني+++ة المعلوم++++ات
– القطينة

أكاديمى

القطينة

الرياض++++++++++++++++++++يات
األساس++++++++++++++++ية أو
المتخصصة
الرياض++++++++++++++++++++يات
األساس++++++++++++++++ية أو
المتخصصة

الرس++++++++++++++وم
بالجنيه

الرمــز

535-5-521900

300000

535-5-481200

300000

535-5-481201

جامعة الرازي  -الخرطوم
 -1الفترة الدراسية ثالث سنوات
الدبلوم

نوع الشھادة

تقانة األسنان

علمي

مك++++++++++++++++++++ان
الدراسة
االزھرى
مربع )(2
الخرطوم

الش++++++++++++++++++روط
الخاصة

الرس++++++++++++++وم
بالجنيه

الرمـز

األحياء

600000

537-5-721200
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جامعة قاردن سيتى  -الخرطوم
 -1الفترة الدراسية ثالث سنوات
 - 2شروط دبلومات الھندسة الرياضيات المتخصصة  +مادتين من ) الفيزياء  -الكيمي+اء  -األحي+اء  -عل+وم الحاس+وب
 العلوم الھندسية – الرسم الفنى – اصول الصناعات ( -3يتم ترشيح طالب القسم الصناعى لدبلومات الھندسة حسب تخصص الشھادة فى القسم المناظر له.

الدبلوم

نوع الشھادة

مك++++++++++++++++++++ان
الدراسة

الھندسة الطبية

علمي  +صناعى

الخرطوم

العالقات العامة

أكاديمي

الخرطوم

التسويق

أكاديمى  -تجاري

كلي++++++++++++++++++ات
الجامعـــة

الرس++++++++++++++وم
بالجنيه

الرمـز

الش++++++++++++++++++روط
الخاصة

200000

541-5-521900

-

200000

541-5-321200

رياض+++++++++++++++يات
أساس+++++++++++ية أو
متخصص++++++ة أو

200000

541-5-341600

المحاسبة المالية

جامعة ابن سينا  -الخرطوم
 -1نظام الدراسة فصلي
الدبلوم

نوع الشھادة

تقانة األسنان

علمي

 - 2الفترة الدراسية ثالث سنوات
مك++++++++++++++++++++ان
الدراسة

الش++++++++++++++++++روط
الخاصة

الرس++++++++++++++وم
بالجنيه

الرمــز

الخرطوم

أحياء

550000

543-5-721200
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جامعة الشيخ عبد cالبدري – كلية التكنولوجيا
 -1نظام الدراسة فصلي  -2الفترة الدراسية ثالث سنوات
 - 3ش+++روط دبلوم+++ات الھندس+++ة الرياض+++يات المتخصص+++ة  +م+++ادتين م+++ن ) الفيزي+++اء  -الكيمي+++اء  -األحي+++اء  -عل+++وم
الحاسوب  -العلوم الھندسية – الرسم الفنى – اصول الصناعات (
 -4يتم ترشيح طالب القسم الصناعى لدبلومات الھندسة حسب تخصص الشھادة فى القسم المناظر له.

الدبلوم

نوع الشھادة

ھندس++ة ميكانيكي++ة
– سيارات -طالب
ھندسة كھربائية -
الكترونيات
ھندس+++ة كھربائي+++ة
– أجھزة طبية
ھندس+++ة كھربائي+++ة
– ش++++++++++++++++++++++بكات
وتوصيالت
ھندس++++ة مدني++++ة –
تشييد
الصيدلة

علمي  +صناعى
علمي  +صناعى
علمي  +صناعى

مكان
الدراسة
بربر

80000

545-5-521102

بربر

80000

545-5-521700

بربر

100000

545-5-521900

بربر

80000

545-5-521201

بربر

80000

545-5-581205

150000

545-5-721300

علمي  +صناعى

علمي  +صناعى
علمى

بربر

أكاديمى  -تجاري

بربر

نظ++++++م معلوم++++++ات
محاس++++++++++++++++++++++++بية أكاديمى  -تجاري
ومصرفية

بربر

أكاديمى  -تجاري

بربر

إدارة الم+++++++++++++وارد
البشرية

المحاسبة

الش++++++++روط الرس++++++++++وم
بالجنيه
الخاصة

الرمــز
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األحياء
رياض+++++++++++++++++يات
أساس+++++++++++++++++++++ية
أومتخصصة أو
المحاس++++++++++++++++بة
المالية
رياض+++++++++++++++++يات
أساس+++++++++++++++++++++ية
أومتخصصة أو
المحاس++++++++++++++++بة
المالية
رياض+++++++++++++++++يات
أساس+++++++++++++++++++++ية
أومتخصصة أو
المحاس++++++++++++++++بة
المالية

80000

545-5-341300

80000

545-5-341201

80000

545-5-341200

جامعة النيل األبيض ) كوستي(
 -2الفترة الدراسية ثالث سنوات

 -1نظام الدراسة فصلي
الدبلوم

نوع الشھادة

تقنية المعلومات

أكاديمى

كوستي

نظم المعلومات

أكاديمى  -تجارى

كوستي

الرمــز

مك++++++++++++++++++++ان
الدراسة

الش++++++++++++++++++روط
الخاصة

الرس++++++++++++++وم
بالجنيه

رياضيات أساس+ية
أو متخصصة

75000

547-5-481200

رياضيات أساسية
أومتخصصة

75000

547-5-481500

فرع جامعة العلوم الصحية التركية بنياال
سنوات.

الفترة الدراسية ثالث
نوع الشھادة
الدبلوم

مكان الدراسة

الش++++روط الرس++++++++++وم
الخاصة بالجنيه

الرمــز

اﻝﺘﻤرﻴض

ﻋﻠﻤﻰ

نياال

األحياء

150000

549-5-721500

اﻝﺘﺨدﻴر

ﻋﻠﻤﻰ

نياال

األحياء

150000

549-5-722100
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جامعة البيان للعلوم والتكنولوجيا) الخرطوم(
 -2الفترة الدراسية ثالث سنوات
 .1نظام الدراسة فصلى.
 - 3شروط دبلومات الھندسة الرياضيات المتخصصة  +مادتين من ) الفيزياء  -الكيمي+اء  -األحي+اء  -عل+وم الحاس+وب
 العلوم الھندسية – الرسم الفنى – اصول الصناعات ( -4يتم ترشيح طالب القسم الصناعى لدبلومات الھندسة حسب تخصص الشھادة فى القسم المناظر له.

الدبلوم

نوع الشھادة

الھندسة الطبية
تقان+++++ة المب+++++انى
)تشييد(

علمي  +صناعى
علمي  +صناعى

تقنية المعلومات

أكاديمى

المحاس++++++بة وإدارة
األعمال

أكاديمى  -تجاري

المقرن
المقرن
المقرن

تنمي++++++++++++ة الم++++++++++++رأة أك++اديمى – تج++اري
والدراسات األسرية  -نسوى
أكاديمى  -تجاري

السكرتارية

مك++++++++++++++++++++ان
الدراسة

الش++++++++++++++++++روط
الخاصة

الري++++++++++++++++اض
مربع7
الري++++++++++++++++اض
مربع7
الري++++++++++++++++اض
مربع7

رياض+++++++++++++++++++يات
أساس+++++++++++++++ية أو
متخصصة
الرياض++++++++++++++++++++يات
األساس++++++++++++++++ية أو
المتخصص++++++++++ة أو
المحاسبة المالية
الرياض++++++++++++++++++++يات
األساس++++++++++++++++ية أو
المتخصص++++++++++ة أو
المحاسبة المالية

الرس++++++++++++++وم
بالجنيه

الرمــز

350000

553-5-521900

200000

553-5-581205

250000

553-5-481200

200000

553-5-341200

مجاﻧاً

553-5-312600

180000

553-5-341800

كلية شرق النيل )الخرطوم بحرى (
-1

نظام الدراسة فصلى.

 -2الفترة الدراسية ثالث

سنوات.

مك++++++++++++++++++++ان
الدراسة

الش++++++++++++++++++روط
الخاصة

الرس++++++++++++++وم
بالجنيه

الرمـز

الدبلوم

نوع الشھادة

رياضيات أساس+ية
أو متخصصة

75000

711-5-481200

تقنية المعلومات

أكاديمى

بحري -
المزاد

المحاسبة

أكاديمى  -تجاري

بحري -
شمبات

الرياض++++++++++++++++++++يات
األساس++++++++++++++++ية أو
المتخصص++++++++++ة أو
المحاسبة المالية

711-5-341200

70000

711-5-321100

اإلعـالم

أكاديمي

بحري -
شمبات

-

50000
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كلية النصر التقنية ) أم درمان(
 -1الفترة الدراسية ثالث سنوات
 - 2ش+++روط دبلوم+++ات الھندس+++ة الرياض+++يات المتخصص+++ة  +م+++ادتين م+++ن ) الفيزي+++اء  -الكيمي+++اء  -األحي+++اء  -عل+++وم
الحاسوب  -العلوم الھندسية – الرسم الفنى – اصول الصناعات (
 -3يتم ترشيح طالب القسم الصناعى لدبلومات الھندسة حسب تخصص الشھادة فى القسم المناظر له.

الرس++++++++++++++وم
بالجنيه

الرمـز

الدبلوم

ھندسة المعمار

علمي  +صناعى

أم درمان

150000

713-5-581100

الھندسة المدنية

علمي  +صناعى

أم درمان

150000

713-5-581200

أكاديمى  -تجاري

أم درمان

الدراس++++++++++++++++++ات
التجارية

مك++++++++++++++++++++ان
الدراسة

نوع الشھادة

الش++++++++++++++++++روط
الخاصة

الرياض++++++++++++++++++++يات
األساس++++++++++++++++ية أو
المتخصص++++++++++ة أو
المحاسبة المالية

120000

713-5-341100

كلية الخرطوم التطبيقية
 .1نظام الدراسة فصلى .2 .الفترة الدراسية ثالث سنوات.
الدبلوم

نوع الشھادة

التصميم الداخلي أكاديمى – نسوى

مك++++++++++++++++++++ان
الدراسة
الخرط++++++++++وم
الطائف

الش++++++++++++++++++روط
الخاصة

الرس++++++++++++++وم
بالجنيه

الرمــز

-

200000

717-5-211500

كلية المدار )الخرطوم بحري(
 .1نظام الدراسة فصلى.
الدبلوم

 . 2الفترة الدراسية ثالث سنوات

نوع الشھادة

عل++++++وم الطي++++++ران

مك++++++++++++++++++++ان
الدراسة

التجاري+++++++++++++++++++++++++++ة أكاديمى  -تجاري

الخرط++++++++++++++وم
بحرى

عل++++++وم الطي++++++ران
اإلدارية الجمركية

أكاديمى  -تجاري

الخرط++++++++++++++وم
بحرى

إدارة األعم+++++++++ال
والمحاسبة

أكاديمى  -تجاري

الخرط++++++++++++++وم
بحرى

والكمبيوتر

الشروط
الخاصة
الرياض++++++++++++++++++++يات
األساس++++++++++++++++ية أو
المتخصص++++++++++ة أو
المحاسبة المالية
الرياض++++++++++++++++++++يات
األساس++++++++++++++++ية أو
المتخصص++++++++++ة أو
المحاسبة المالية
الرياض++++++++++++++++++++يات
األساس++++++++++++++++ية أو
المتخصص++++++++++ة أو
المحاسبة المالية
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الرس++++++++++++++وم
بالجنيه

الرمــز

130000

719-5-341100

65000

719-5-341305

35000

719-5-341300

كلية السودان الجامعية للبنات)الخرطوم(
 - 2الفترة الدراسية ثالث سنوات

 .1نظام الدراسة فصلى.
الدبلوم

نوع الشھادة

المحاسبة

أكاديمى  -تجاري

مك++++++++++++++++++++ان
الدراسة

الش++++++++++++++++++++++روط
الخاصة

الرس+++++++++++++++++وم
بالجنيه

جبرة مربع
6

الرياض++++++++++++++++++++يات
األساس++++++++++++++++ية أو
المتخصص++++++++++ة أو
المحاسبة المالية

50000

الرمـز

724-5-341200

كلية الشرق األھلية ) كسال(
 -1نظام الدراسة فصلى -2 .الفترة الدراسية ثالث سنوات.
مك++++++++++++++++++++ان الش++++++++++++++++++++++روط
نوع الشھادة
الدبلوم
الخاصة
الدراسة

تقنية المعلومات

أكاديمى

كسال

المحاسبة

أكاديمى  -تجاري

كسال

رياضيات أساس+ية
أو متخصصة
الرياض++++++++++++++++++++يات
األساس++++++++++++++++ية أو
المتخصص++++++++++ة أو
المحاسبة المالية

الرس+++++++++++++++++وم
بالجنيه

الرمــز

100000

727-5-481200

100000

727-5-341200

كلية بورتسودان األھلية
 -1نظام الدراسة سنوي
.الدبلوم

 - 2الفترة الدراسية ثالث سنوات

نوع الشھادة

مك+++++++++++++++++++++ان
الدراسة

الشبكات

علمى

بورتسودان

تقنية المعلومات

أكاديمى

بورتسودان

نظم المعلومات

أكاديمى  -تجارى

بورتسودان

نظ++++++م التج+++++++ارة
اإللكترونية

أكاديمى  -تجاري

بورتسودان

الش++++++++++++++++++روط
الخاصة

الرس++++++++++++++وم
بالجنيه

رياض+++++++++++++++++++++++يات
متخصصة
رياضيات أساسية
أو متخصصة
رياضيات أساسية
أو متخصصة
الرياض++++++++++++++++++++يات
األساس++++++++++++++++ية أو
المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية

80000

729-5-481300

80000

729-5-481200

80000

729-5-481500

80000

729-5-341101
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الرمــز

كلية ابوبكر عثمان) ود مدني(
-1الفترة الدراسية ثالث سنوات
مك++++++++++++++++++++ان
الدراسة

الدبلوم

نوع الشھادة

المحاسبة

أكاديمى – تجاري

ود مدني

نظ++++++م المعلوم++++++ات
التجارية

أكاديمى – تجاري

ود مدني

التسويق

أكاديمى  -تجاري

ود مدني

الش++++++++++++++++++روط
الخاصة
الرياضيات األساسية
أو المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية
الرياضيات األساسية
أو المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية
الرياضيات األساسية
أو المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية

الرس++++++++++++++وم
بالجنيه

الرمــز

50000

735-5-341200

50000

735-5-341201

50000

735-5-341600

كلية األبيض للعلوم والتقانة
 -1نظام الدراسة فصلي  - 2الفترة الدراسية ثالث سنوات
مك+++++++++++++++ان
نوع الشھادة
الدبلوم
الدراسة

الش++++++++++++++++++روط
الخاصة

الرس++++++++++وم
بالجنيه

الرمــز

تقنية المعلومات

أكاديمى

األبيض

رياضيات أساس+ية
أو متخصصة

40000

737-5-481200

المحاسبة

أكاديمى  -تجاري

األبيض

الرياض++++++++++++++++++++يات
األساس++++++++++++++++ية أو
المتخصص++++++++++ة أو
المحاسبة المالية

30000

737-5-341200

كلية اإلمارات للعلوم والتكنولوجيا ) الخرطوم (
 -1نظام الدراسة فصلي.
الدبلوم

نوع الشھادة

تقنية المعلومات

أكاديمى

 - 2الفترة الدراسية ثالث سنوات
مك++++++++++++++++++++ان
الدراسة

الش++++++++++++++++++روط
الخاصة

الرس++++++++++++++وم
بالجنيه

الرمــز

الجري+++++++++ف
غرب

رياضيات أساس+ية
أو متخصصة

50000

741-5-481200

الجري+++++++++ف
غرب

الرياضيات األساسية
أو المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية

45000

741-5-341201

تقني+++++ة ش++++++بكات
الحاسوب

علمى

الجري+++++++++ف
غرب

رياض+++++++++++++++++++يات
متخصصة

30000

741-5-481300

نظم المعلومات

أكاديمى  -تجارى

الجري+++++++++ف
غرب

رياض+++++++++++++++++++يات
أساس+++++++++++++++ية أو
متخصصة

40000

741-5-481500

المعلوم++++++++++++++++++++++++++++ات

المحاس++++++++++++++++++++++++++++بية أكاديمى  -تجاري
والمصرفية
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الكلية األردنية السودانية للعلوم والتكنولوجيا )الخرطوم(
 - 2الفترة الدراسية ثالث سنوات

 -1نظام الدراسة فصلي.

 - 3ش+++روط دبلوم+++ات الھندس+++ة الرياض+++يات المتخصص+++ة  +م+++ادتين م+++ن ) الفيزي+++اء  -الكيمي+++اء  -األحي+++اء  -عل+++وم
الحاسوب  -العلوم الھندسية – الرسم الفنى – اصول الصناعات (
 -4يتم ترشيح طالب القسم الصناعى لدبلومات الھندسة حسب تخصص الشھادة فى القسم المناظر له.

الدبلوم
ھندسة اإللكتروني+ات
واالتصال
المعلوم++++++++++++++++++++++++++++ات
المحاسبية واإلدارية

نوع الشھادة

مك++++++++++++++++++++ان
الدراسة

علمي  +صناعى

الخرطوم

أكاديمى  -تجاري

الخرطوم

الش++++++++++++++++++روط
الخاصة
الرياضيات األساسية
أو المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية

الرس++++++++++++++وم
بالجنيه

الرمــز

40000

745-5-521700

40000

745-5-341201

كليــة كمبونى للعلوم والتكنولوجيا ) الخرطوم (
 -1الفترة الدراسية ثالث سنوات
الدبلوم
نوع الشھادة
نظ++++++م المعلوم++++++ات
اإلدارية
نظ++++++م المعلوم++++++ات
المحاسبية

مك++++++++++++++++++++ان
الدراسة

أكاديمى  -تجاري

الخرطوم

أكاديمى  -تجاري

الخرطوم

الش++++++++++++++++++روط
الخاصة
الرياضيات األساسية
أو المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية
الرياضيات األساسية
أو المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية

الرس++++++++++++++وم
بالجنيه

الرمــز

100000

747-5-341301

100000

747-5-341201

كلية اإلمام الھادي ) أم درمان(
 - 1الفترة الدراسية ثالث سنوات
 - 2شروط دبلومات الھندسة الرياضيات المتخصصة  +مادتين من ) الفيزياء  -الكيمياء  -األحياء  -علوم الحاسوب  -العلوم الھندس+ية – الرس+م
الفنى – اصول الصناعات (
 -3يتم ترشيح طالب القسم الصناعى لدبلومات الھندسة حسب تخصص الشھادة فى القسم المناظر له.

الدبلوم

نوع الشھادة

الھندسة الكھربائية

علمي  +صناعى

أم درمان

اإلع+++++الم والعالق+++++ات
العامة

أكاديمي

أم درمان

-

صيانة الحاسوب

علمى

أم درمان

رياضيات
متخصصة

50000

عل+م ال++نفس وري++اض
األطفال

أك+++اديمى – تج+++اري -
نسوى

أم درمان

-

50000

751-5-222300

تقني++++++ة المعلوم++++++ات
المحاسبية

أكاديمى  -تجاري

أم درمان

50000

751-5-341201

أكاديمى  -تجاري

أم درمان

50000

751-5-341301

علمى

أم درمان

60000

751-5-481300

تقني++++++ة المعلوم++++++ات
اإلدارية
تقني+++++++++++ة ش+++++++++++بكات
الحاسوب

مك++++++++++++++++++++ان
الدراسة

الش++++++++++++++++++روط
الخاصة

الرياضيات األساسية
أو المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية
الرياضيات األساسية
أو المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية

رياض+++++++++++++++++++يات
متخصصة

307

الرس++++++++++++++وم
بالجنيه

الرمــز

60000

751-5-521200

50000

751-5-321100
751-5-522201

الكليــة الكندية السودانية ) الخرطوم (
 – 2الفترة الدراسية ست فصول دراسية
 -1نظام الدراسه فصلى
 - 3شروط دبلومات الھندس+ة الرياض+يات المتخصص+ة  +م+ادتين م+ن ) الفيزي+اء  -الكيمي+اء  -األحي+اء  -عل+وم الحاس+وب  -العل+وم الھندس+ية –
الرسم الفنى – اصول الصناعات (
 -4يتم ترشيح طالب القسم الصناعى لدبلومات الھندسة حسب تخصص الشھادة فى القسم المناظر له.

مك++++++++++++++++++++ان
الدراسة

الش++++++++++++++++++روط
الخاصة

الرس++++++++++++++وم
بالجنيه

الرمــز

الدبلوم

نوع الشھادة

الرياضيات األساسية
أو المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية

40000

757-5-341201

نظ+++++++++++م المعلوم+++++++++++ات
التجارية والمحاسبية

أكاديمى  -تجاري

الخرطوم

الرياضيات األساسية
أو المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية

40000

757-5-341301

المعلومات اإلدارية

أكاديمى  -تجاري

الخرطوم

كلية السالم للغات والترجمة – الخرطوم
 – 2الفترة الدراسية ست فصول دراسية
 -1نظام الدراسه فصلى
مك+++++++++++++++ان الش++++++++++++++++++روط الرس++++++++وم
نوع الشھادة
الدبلوم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة
نظ++++++++م المعلوم++++++++ات
المحاسبية

أكاديمى  -تجاري

الخرطوم

نظ++++++++م المعلوم++++++++ات أكاديمى  -تجاري

الخرطوم

اإلدارية

الرياضيات األساسية
أو المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية
الرياضيات األساسية
أو المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية

الرمــز

20000

763-5-341201

20000

763-5-341301

كليــة غرب النيل ) أم درمان (
 -1الفترة الدراسية ثالث سنوات
الدبلوم
نوع الشھادة

مك++++++++++++++++++++ان
الدراسة

الش++++++++++++++++++روط
الخاصة

الرس++++++++++++++وم
بالجنيه

الرمــز

االعالم

أكاديمي

أم درمان

-

20000

765-5-321100

نظ++++++++م المعلوم++++++++ات
االدارية

أكاديمى  -تجاري

أم درمان

25000

765-5-341301

نظ++++++++م المعلوم++++++++ات
المحاسبية

أكاديمى  -تجاري

أم درمان

25000

765-5-341201

20000

765-5-222300

عل+++++++++++م ال+++++++++++نفس أك++اديمى – تج++اري
ورياض االطفال
 -نسوى

الرياضيات األساسية
أو المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية
الرياضيات األساسية
أو المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية

أم درمان

308

-

كلية الجزيـرة التقنيـة )بحري(
 -1نظام الدراسة فصلي  - 2الفترة الدراسية ثالث سنوات
الدبلوم
مك++++++++++++++++++++ان الش++++++++++++++++++روط
نوع الشھادة
الخاصة
الدراسة
الرياضيات األساسية
نظ++++++م المعلوم++++++ات
بح++++++++++++++رى –
أو المتخصص+++++++++ة أو
أكاديمى  -تجاري
كافورى
المحاسبية
المحاسبة المالية
الرياضيات األساسية
نظ++++++م المعلوم++++++ات
بح++++++++++++++رى –
أو المتخصص+++++++++ة أو
أكاديمى  -تجاري
كافورى
اإلدارية
المحاسبة المالية

الرس++++++++++++++وم
بالجنيه

الرمــز

100000

767-5-341201

100000

767-5-341301

كلية اليرموك – الخرطوم
 -1الفترة الدراسية ثالث سنوات

الدبلوم

نوع الشھادة

تقني++++++++ة ص++++++++ناعة
األسنان

علمى

مك++++++++++++++++++++ان
الدراسة

الش++++++++++++روط
الخاصة

الرس+++++++++++++++وم
بالجنيه

الرمــز

الخرطوم

األحياء

500000

771-5-721200

309

أكاديمية العلوم الصحية – الخرطوم
 – 1اﻝﻘﺒول وﻻﺌﻰ.
 - 2ﻤﻜﺎن اﻝدراﺴﺔ )دﻨﻘﻼ – ﻋطﺒرة – اﻝﺤﺼﺎﺤﻴﺼﺎ – ﻤدﻨﻰ – ﻜﺴـﻼ – اﻝﻘﻀـﺎرف – ﺒورﺘﺴـودان – اﻝﻔﺎﺸـر – اﻻﺒـﻴض – اﻝﻔوﻝـﺔ –
اﻝدﻤﺎزﻴن – ﺴﻨﺠﺔ – ﻜوﺴﺘﻰ – اﻝﺨرطوم – اﻝﺠﻨﻴﻨﺔ – ﻨﻴﺎﻻ(.

الدبلوم

نوع الشھادة

التمريض
المختب+++++++++++++++رات
الطبية

الش+++++++++روط الرس++وم
بالجنيه
الخاصة

مكان الدراسة

الرمــز

مجاﻧاً

773-5-721500
773-5-721400

ﻋﻠﻤﻰ

كل الواليات عدا الخرطوم

األحياء

ﻋﻠﻤﻰ

موجود ف+ى )الجزي+رة – كس+ال
– البح+++++ر األحم++++++ر – غ++++++رب
كردف++++++ان – الني++++++ل االزرق –
جنوب دارفور

األحياء

مجاﻧاً

كل الواليات عدا الخرطوم

األحياء

مجاﻧاً

773-5-722700

الصحة العامه
محض+++++++++++++++++++رى
العمليات

ﻋﻠﻤﻰ

كل الواليات عدا )الخرط+وم –
سنار – النيل االبيض(

األحياء

مجاﻧاً

773-5-721600

ﻋﻠﻤﻰ

كل الواليات عدا )الخرط+وم –
غرب كردفان(

األحياء

مجاﻧاً

773-5-722800

مس++++++اعد ط++++++ب
العيون

ﻋﻠﻤﻰ

األحياء

مجاﻧاً

773-5-722900

محض+++++++++++++++++++رى
عمليات العيون

ﻋﻠﻤﻰ

األحياء

مجاﻧاً

773-5-723100

التخدير

ﻋﻠﻤﻰ

األحياء

مجاﻧاً

773-5-722100

مساعد صيدلى

ﻋﻠﻤﻰ

األحياء

مجاﻧاً

773-5-721300

تقنى األسنان

ﻋﻠﻤﻰ

األحياء

مجاﻧاً

773-5-721200

المس++++اعد الطب++++ى ﻋﻠﻤﻰ

العام

ك+++ل الوالي++++ات ع+++دا )كس++++ال –
غرب كردف+ان – الني+ل االزرق
– سنار – الشمالية(
ك+++ل الوالي++++ات ع+++دا )كس++++ال –
غرب كردف+ان – الني+ل االزرق
– سنار (
كل الواليات عدا )الخرط+وم –
غرب كردف+ان – الني+ل االزرق
– سنار(
موج++++++ود ف++++++ى )الش++++++مالية –
الجزي+++رة – غ+++رب كردف+++ان –
النيل االزرق – غ+رب دارف+ور
– القضارف(
موج++ود ف++ى )الش++مالية – نھ++ر
الني+++ل – الجزي+++رة – كس+++ال –
القض++ارف – البح++ر االحم++ر –
ش+++++++مال دارف+++++++ور – ش+++++++مال
كردفان(

كلية الكاملين للعلوم والتقانة ) الكاملين
 - 1الفترة الدراسية ثالث سنوات
نوع الشھادة
الدبلوم
نظ++++++م المعلوم++++++ات
التجاري++++++++++++++++++++++++++++ة
والمحاسبية
نظ++++++م المعلوم++++++ات
االدارية

مك++++++++++++++++++++ان
الدراسة

الش++++++++++++++++++روط
الخاصة

الرس++++++++++++++وم
بالجنيه

أكاديمى  -تجاري

الكاملين

الرياض++++++++++++++++++++++يات
األساس++++++++++++++++++ية أو
المتخصص++++++++++++ة أو
المحاسبة المالية

80000

775-5-341201

أكاديمى  -تجاري

الكاملين

الرياضيات األساسية
أو المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية

80000

775-5-341301

والتكنولوجية  -األبيض
كلية العلوم التنموية 310

الرمــز

 -1الفترة الدراسية ثالث سنوات

مك+++++++++++++++ان الش+++++++++++++روط الرس++++++++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة

الدبلوم

نوع الشھادة

المحاسبة

أكاديمى  -تجاري

األبيض

تقنية المعلومات

أكاديمى

األبيض

الشبكات

علمى

األبيض

الصيدلة

علمى

االبيض

الرياضيات األساسية
أو المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية
الرياض+++++++++++++++++++++++++++يات
المتخصص+++++++++++++++++ة أو
األساسية

رياضيات
متخصصة
األحياء

الرمـــز

25000

777-5-341200

25000

777-5-481200

25000

777-5-481300

100000

777-5-721300

كلية بحرى األھلية
 -1نظام الدراسة فصلى -2 .الفترة الدراسية ثالث سنوات.
 - 3شروط دبلومات الھندسة الرياضيات المتخصصة  +مادتين من ) الفيزي+اء  -الكيمي+اء  -األحي+اء  -عل+وم الحاس+وب  -العل+وم
الھندسية – الرسم الفنى – اصول الصناعات (
 -4يتم ترشيح طالب القسم الصناعى لدبلومات الھندسة حسب تخصص الشھادة فى القسم المناظر له.
مك++++++++++++++++++++ان الش++++++++++++++++++++++روط الرس+++++++++++++++++وم
الرمــز
نوع الشھادة
الدبلوم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة
الھندس+++ة الكھربائي+++ة
)اتصاالت(

علمي  +صناعى

الھندس+++++++++++++++++++++ة
الكھربائية

علمي  +صناعى

نظ++++++م المعلوم++++++ات
االداريه
نظ++++++م المعلوم++++++ات
المحاسبية
التج++++++++++++++++++++++++++++++ارة
اإللكترونية

أكاديمى  -تجاري
أكاديمى  -تجاري
أكاديمى  -تجاري

الخرطوم
بحرى
الخرطوم
بحرى
الخرطوم
بحرى
الخرطوم
بحري
الخرط++++++++++وم
بحري

الرياضيات األساسية
أو المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية
الرياضيات األساسية
أو المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية
الرياضيات األساسية
أو المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية

75000

785-5-521701

75000

785-5-521200

60000

785-5-341301

60000

785-5-341201

60000

785-5-341101

كلية النور للعلوم والتكنولوجيا ) ودمدنى
311

 -1نظام الدراسة فصلي  - 2الفترة الدراسية ثالث سنوات

 - 3ش+++روط دبلوم+++ات الھندس+++ة الرياض+++يات المتخصص+++ة  +م+++ادتين م+++ن ) الفيزي+++اء  -الكيمي+++اء  -األحي+++اء  -عل+++وم
الحاسوب  -العلوم الھندسية – الرسم الفنى – اصول الصناعات (
 -4يتم ترشيح طالب القسم الصناعى لدبلومات الھندسة حسب تخصص الشھادة فى القسم المناظر له.
نوع الشھادة
مك++++++++++++++++++++ان الش++++++++++++++++++روط الرس++++++++++++++وم
الدبلوم

الدراسة
ھندس++++++++++++++++++++++++++++++++ة
االلكترونيات

علمي  +صناعى

الخاصة

نظ++++++م المعلوم++++++ات
المحاسبية

أكاديمى  -تجاري

ودمدنى

نظ++++++م المعلوم++++++ات
اإلدارية

أكاديمى  -تجاري

ودمدنى

تركيب الشبكات

علمى

ودمدنى

بالجنيه

100000

ودمدنى
الرياض++++++++++++++++++++يات
األساس++++++++++++++++ية أو
المتخصص++++++++++ة أو
المحاسبة المالية
الرياض++++++++++++++++++++يات
األساس++++++++++++++++ية أو
المتخصص++++++++++ة أو
المحاسبة المالية

رياضيات
متخصصة

الرمــز

789-5-521700

80000

789-5-341201

80000

789-5-341301

100000

789-5-481300

كلية دلتا العلوم والتكنولوجيا – أم درمان
 – 2نظام الدراسة فصلى
مك++++++++++++++++++++ان الش++++++++++++++++++روط
الخاصة
الدراسة

 - 1الفترة الدراسية ثالث سنوات
نوع الشھادة
الدبلوم
المعلوم+++++++++++++++++++++++ات
المحاسبية

أكاديمى  -تجاري

أم درمان

المعلومات االدارية

أكاديمى  -تجاري

أم درمان

الرياض++++++++++++++++++++يات
األساس++++++++++++++++ية أو
المتخصص++++++++++ة أو
المحاسبة المالية
الرياض++++++++++++++++++++يات
األساس++++++++++++++++ية أو
المتخصص++++++++++ة أو
المحاسبة المالية

الرس++++++++++++++وم
بالجنيه

الرمــز

300000

791-5-341201

300000

791-5-341301

كلية الوسيلة للعلوم والتكنولوجيا – الخرطوم
 - 1الفترة الدراسية ثالث سنوات

الدبلوم

نوع الشھادة

مك+++++++++++++++ان الش+++++++++++++روط الرس++++++++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة

الرمــز

المحاسبة

أكاديمى  -تجاري

الخرطوم

الرياضيات األساسية
أو المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية

50000

793-5-341200

االع++الم والوس++ائط
المتعددة

أكاديمي

الخرطوم

-

50000

793-5-321100

كلية المنارة الجامعية  -الخرطوم
312

 -1نظام الدراسة فصلي  - 2الفترة الدراسية ثالث سنوات
 - 3ش+++روط دبلوم+++ات الھندس+++ة الرياض+++يات المتخصص+++ة  +م+++ادتين م+++ن ) الفيزي+++اء  -الكيمي+++اء  -األحي+++اء  -عل+++وم
الحاسوب  -العلوم الھندسية – الرسم الفنى – اصول الصناعات (
 -4يتم ترشيح طالب القسم الصناعى لدبلومات الھندسة حسب تخصص الشھادة فى القسم المناظر له.
نوع الشھادة
مك++++++++++++++++++++ان الش++++++++++++++++++روط الرس++++++++++++++وم
الدبلوم

الدراسة
ھندس+++ة الكتروني+++ة
وتحكم
ھندس+++ة توص+++يالت
وصيانة شبكات
الھندس++++++++++++++++++++++++++++ة
الميكانيكي+++++++++++++++++++++ة
)الوصل واللحام(
الھندس++++++++++++++++++++++++++++ة
الميكانيكي+++++++++++++++++++++ة
)صيانة  -تشغيل(

الخاصة

الرمــز

بالجنيه

علمي  +صناعى

الخرطوم

60000

797-5-521700

علمي  +صناعى

الخرطوم

60000

797-5-521201

علمي  +صناعى

الخرطوم

60000

797-5-521105

علمي  +صناعى

الخرطوم

60000

797-5-521103

كلية كامبردج العالمية )السودان( – الخرطوم بحرى
 -1الفترة الدراسية ثالث سنوات

الدبلوم

نوع الشھادة

المحاسبة

أكاديمى  -تجاري

مك+++++++++++++++ان الش+++++++++++++روط الرس++++++++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة
بحرى

الرياض++++++++++++++++++++يات
األساس++++++++++++++++ية أو
المتخصص++++++++++ة أو
المحاسبة المالية

100000

الرمـــز

811-5-341200

كلية الصفوة للعلوم والتقانة  -بحرى
 - 1الفترة الدراسية ثالث سنوات
 - 3شروط دبلومات الھندس+ة الرياض+يات المتخصص+ة  +م+ادتين م+ن ) الفيزي+اء  -الكيمي+اء  -األحي+اء  -عل+وم الحاس+وب  -العل+وم الھندس+ية –
الرسم الفنى – اصول الصناعات (
 -4يتم ترشيح طالب القسم الصناعى لدبلومات الھندسة حسب تخصص الشھادة فى القسم المناظر له.

الدبلوم

نوع الشھادة

ھندسة االتصاالت

علمي  +صناعى

التجارة والجمارك

أكاديمى  -تجاري

التس+++++++++++++++++++++++++++ويق أكاديمى  -تجاري

والمبيعات

تقنية المعلومات

أكاديمى

مك+++++++++++++++ان الش+++++++++++++روط الرس++++++++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة
بحرى
100000
بحرى
بحرى
بحرى

الرياضيات األساسية
أو المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية
الرياضيات األساسية
أو المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية
الرياض+++++++++++++++++++++++++++يات
المتخصص+++++++++++++++++ة أو
األساسية

313

الرمـــز
813-5-521701

70000

813-5-341100

100000

813-5-341600

100000

813-5-481200

كلية السالمة للعلوم والتكنولوجيا  -بحرى
 - 1الفترة الدراسية ثالث سنوات
 - 2شروط دبلومات الھندسة الرياضيات المتخصصة  +مادتين من ) الفيزياء  -الكيمياء  -األحياء  -علوم الحاسوب  -العلوم الھندس+ية – الرس+م
الفنى – اصول الصناعات (
 -3يتم ترشيح طالب القسم الصناعى لدبلومات الھندسة حسب تخصص الشھادة فى القسم المناظر له.

الدبلوم

مك+++++++++++++++ان الش+++++++++++++روط الرس++++++++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة

نوع الشھادة

الرمـــز

الھندس+++ة الكھربائي+++ة
)تحك++++م  -توص++++يالت
كھربائية(

علمي  +صناعى

بحرى

200000

815-5-521201

الھندسة المدنية

علمي  +صناعى

بحرى

220000

815-5-581200

التصميم الداخلى

أكاديمى – نسوى

بحرى

220000

815-5-211500

-

كليــة األفق للعلوم والتكنولوجيا
 -1الفترة الدراسية ثالث سنوات
نوع الشھادة
الدبلوم

مك++++++++++++++++++++ان
الدراسة

الش++++++++++++++++++روط
الخاصة

تقنية المعلومات

أكاديمى

نظ++++++م المعلوم++++++ات
المحاسبية

أكاديمى  -تجاري

نظ++++++م المعلوم++++++ات
االدارية

أكاديمى  -تجاري

الرياض+++++++++++++++++++++++++++يات
المتخصص+++++++++++++++++ة أو
األساسية
الرياضيات األساس+ية
أو المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية
الرياضيات األساس+ية
أو المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية

نظم المعلومات

أكاديمى  -تجارى

رياضيات أساسية
أومتخصصة

الرس++++++++++++++وم
بالجنيه

الرمــز

70000

819-5-481200

60000

819-5-341201

60000

819-5-341301

60000

819-5-481500

كلية الخرطوم للطيران والتكنولوجيا  -الخرطوم
 -1الفترة الدراسية ثالث سنوات )ست فصول دراسية(
 - 2شروط دبلومات الھندسة الرياضيات المتخصصة  +م+ادتين م+ن ) الفيزي+اء  -الكيمي+اء  -األحي+اء  -عل+وم الحاس+وب  -العل+وم الھندس+ية –
الرسم الفنى – اصول الصناعات (
 -3يتم ترشيح طالب القسم الصناعى لدبلومات الھندسة حسب تخصص الشھادة فى القسم المناظر له.

الدبلوم
ھندس+++++++ة ص+++++++يانة
الطائرات
ھندس++++++++++++++++++++++++++++++++ة
االلكتروميكانيك

الرس++++++++++++++وم
بالجنيه

الرمــز

علمي  +صناعى

الخرطوم

80000

825-5-521800

علمي  +صناعى

الخرطوم

80000

825-5-521700

نوع الشھادة

مك++++++++++++++++++++ان
الدراسة

الش++++++++++++روط
الخاصة

314

كلية مكة التقنية لطب العيون
 - 1الفترة الدراسية ثالث سنوات
الشروط الخاصة

الرس+++++++++++وم
بالجنيه

الرمــز

الدبلوم

نوع الشھادة

مك+++++++++++++++++++ان
الدراسة

150000

827-5-722900

مس++++++++اعدو ط++++++++ب
العيون

علمى

ام درمان

األحياء

150000

827-5-722901

تقنى العيون

علمى

ام درمان

األحياء

كلية صافات للعلوم والتقانة  -الخرطوم
 - 1الفترة الدراسية ثالث سنوات

 - 2شروط دبلومات الھندسة الرياضيات المتخصصة  +مادتين من ) الفيزياء  -الكيمي+اء  -األحي+اء  -عل+وم الحاس+وب
 العلوم الھندسية – الرسم الفنى – اصول الصناعات ( -3يتم ترشيح طالب القسم الصناعى لدبلومات الھندسة حسب تخصص الشھادة فى القسم المناظر له.

نوع الشھادة

الدبلوم
ھندس++++ة ھياك++++ل
ومحرك+++++++++++++++++ات
الطيران

علمي  +صناعى

مك+++++++++++++++ان الش+++++++++++++++++روط الرس+++++++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة

175000

الخرطوم

الرمـــز
829-5-521100

أكاديمية السودان لعلوم وتكنولوجيا الطيران  -الخرطوم
 -1الفترة الدراسية ثالث سنوات
الدبلوم
مراقب+++ة الحرك+++ة
الجوية
امن الطيران

نوع الشھادة

مك+++++++++++++++ان الش+++++++++++++++++روط الرس+++++++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة

الرمـــز

أكاديمى

الخرطوم

الرياضيات
األساسية أو
المتخصصة

200000

837-5-441400

أكاديمى

الخرطوم

الرياضيات
األساسية أو
المتخصصة

150000

837-5-861200

315

كلية الفجر للعلوم والتكنولوجيا  -الخرطوم
 -1الفترة الدراسية ثالث سنوات
الدبلوم

نوع الشھادة

مك++++++++++++++++++++ان الش++++++++++++++++++روط الرس++++++++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة

الرمـــز

تقنى األسنان

علمي

الخرطوم

األحياء

200000

839-5-721200

مس+++++اعد طبي+++++ب
األسنان

علمي

الخرطوم

األحياء

100000

839-5-721201

صحي األسنان

علمي

الخرطوم

األحياء

0

839-5-721202

كلية فكتوريا للعلوم والتكنولوجيا
 -1الفترة الدراسية ثالث سنوات

الدبلوم

نوع الشھادة

تقنية المعلومات

أكاديمى

مك+++++++++++++++ان الش+++++++++++++روط الرس+++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة
الرياض++++++++++++++++++++يات
المتخصص++++++++++ة أو
األساسية

-

35000

الرمـــز

841-5-481200

كلية القضارف للعلوم والتكنولوجيا
 -1الفترة الدراسية ثالث سنوات
مك+++++++++++++++ان الش++++++++++++++++++روط الرس+++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة

الدبلوم

نوع الشھادة

المحاس+++++++++++++++++++بة
والتمويل

أكاديمى  -تجاري

القضارف

تقانة المعلومات

أكاديمى

القضارف

الرياضيات األساسية
أو المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية
الرياض++++++++++++++++++++++++++++يات
المتخصص+++++++++++++++++ة أو
األساسية

316

الرمـــز

60000

847-5-341200

60000

847-5-481200

كلية رويال للعلوم والتكنولوجيا
 -1الفترة الدراسية ثالث سنوات
مك+++++++++++++++ان الش+++++++++++++++روط الرس++++++++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة

الدبلوم

نوع الشھادة

نظ++++++++م المعلوم++++++++ات
المحاسبية

أكاديمى  -تجاري

الخرطوم

نظ++++++++م المعلوم++++++++ات
اإلدارية

أكاديمى  -تجاري

الخرطوم

تقانة المعلومات

أكاديمى

الخرطوم

الرياض++++++++++++++++++++++يات
األساس++++++++++++++++++ية أو
المتخصص++++++++++++ة أو
المحاسبة المالية
الرياض++++++++++++++++++++++يات
األساس++++++++++++++++++ية أو
المتخصص++++++++++++ة أو
المحاسبة المالية

الرياض+++++++++++++++++يات
المتخصص+++++++ة أو
األساسية

الرمـــز

100000

853-5-341201

100000

853-5-341301

100000

853-5-481200

كلية المقرن للعلوم والتكنولوجيا
 -1الفترة الدراسية ثالث سنوات
الدبلوم

نوع الشھادة

المحاسبة

أكاديمى  -تجاري

مك+++++++++++++++ان الش++++++++++++++++++روط الرس+++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة
الخرطوم

الرياضيات األساسية
أو المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية

60000

الرمـــز
855-5-341200

كلية شمال كردفان
 -1الفترة الدراسية ثالث سنوات
مك+++++++++++++++ان الش++++++++++++++++++روط الرس+++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة

الدبلوم

نوع الشھادة

نظ++++++++م المعلوم++++++++ات
المحاسبية

أكاديمى  -تجاري

األبيض

نظ++++++++م المعلوم++++++++ات
اإلدارية

أكاديمى  -تجاري

األبيض

الرياضيات األساسية
أو المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية
الرياضيات األساسية
أو المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية

317

الرمـــز

50000

857-5-341201

50000

857-5-341301

كلية العال للعلوم والتكنولوجيا
 -1الفترة الدراسية ثالث سنوات
مك+++++++++++++++ان الش++++++++++++++++++روط الرس+++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة

الدبلوم

نوع الشھادة

نظ++++++م المعلوم++++++ات
المحاسبية

أكاديمى  -تجاري

الخرطوم

نظ++++++م المعلوم++++++ات
اإلدارية

أكاديمى  -تجاري

الخرطوم

الرياضيات األساسية
أو المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية
الرياضيات األساسية
أو المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية

الرمـــز

70000

859-5-341201

80000

859-5-341301

كلية النبالء للعلوم والتكنولوجيا
 -1الفترة الدراسية ثالث سنوات
الدبلوم

نوع الشھادة

المحاس+++++++++++++++++++بة
والتمويل
التس++++++++++++++++++++ويق
أكاديمى  -تجاري
والمبيعات
أكاديمى  -تجاري

تقنية المعلومات

مك+++++++++++++++ان الش++++++++++++++++++روط الرس+++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة
الرياضيات األساسية
الجري+++++++++ف
90000
أو المتخصصة أو
غرب
المحاسبة المالية
الرياضيات األساسية
الجري+++++++++ف
90000
أو المتخصصة أو
غرب
المحاسبة المالية
الجري+++++++++ف
غرب

أكاديمى

الرياض+++++++++++++++++يات
األساس+++++++++++++++++++++ية
أوالمتخصصة

90000

الرمـــز
869-5-341200
869-5-341600
869-5-481200

الكلية العالمية للعلوم والتكنولوجيا
 -1الفترة الدراسية ثالث سنوات
الدبلوم

نوع الشھادة

نظ+++م المعلوم+++ات
المحاسبية
نظ+++م المعلوم+++ات
أكاديمى  -تجاري
اإلدارية
أكاديمى  -تجاري

مك+++++++++++++++ان الش++++++++++++++++++روط الرس+++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة
الخرطوم
الخرطوم

الرياضيات األساسية
أو المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية
الرياضيات األساسية
أو المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية

318

الرمـــز

50000

871-5-341201

50000

871-5-341301

كلية طيبة للعلوم والتكنولوجيا
 -1الفترة الدراسية ثالث سنوات
 - 2شروط دبلومات الھندسة الرياضيات المتخصصة  +مادتين من ) الفيزياء  -الكيمي+اء  -األحي+اء  -عل+وم الحاس+وب
 العلوم الھندسية – الرسم الفنى – اصول الصناعات ( -3يتم ترشيح طالب القسم الصناعى لدبلومات الھندسة حسب تخصص الشھادة فى القسم المناظر له.

مك+++++++++++++++ان الش+++++++++++++++++روط الرس+++++++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة

الدبلوم

نوع الشھادة

الھندسة الطبية

علمي  +صناعى

الخرطوم

تقنية المعلومات

أكاديمى

الخرطوم

الرياض++++++++++++++++++++++++++يات
األساس++++++++++++++++++++++ية أو
المتخصصة

الرمـــز

250000

877-5-521900

75000

877-5-481200

كلية غبيش للعلوم والتكنولوجيا
 -1الفترة الدراسية ثالث سنوات
الدبلوم

نوع الشھادة

تقنية المعلومات

أكاديمى

مك+++++++++++++++ان الش++++++++++++++++++روط الرس+++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة
الرياضيات األساسية
أو المتخصصة

غبيش

30000

الرمـــز
883-5-481200

كلية خور طقت  -االبيض
 -1الفترة الدراسية ثالث سنوات
الدبلوم

نوع الشھادة

مك+++++++++++++++ان الش++++++++++++++++++روط الرس+++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة

تقنية المعلومات

أكاديمى

االبيض

الرياضيات األساسية
أو المتخصصة

40000

المحاسبة

أكاديمى  -تجاري

االبيض

الرياضيات األساسية
أو المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية

30000

319

الرمـــز
885-5-481200
885-5-341200

كلية زمزم  -الخرطوم
 -1الفترة الدراسية ثالث سنوات
الدبلوم

نوع الشھادة

تقنية المعلومات

أكاديمى

مك+++++++++++++++ان الش+++++++++++++++++روط الرس+++++++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة

الرمـــز

الرياض++++++++++++++++++++++++++يات

الخرطوم

األساس++++++++++++++++++++++ية أو

100000

887-5-481200

المتخصصة

كلية ابن خلدون
 -1الفترة الدراسية ثالث سنوات
الدبلوم

نوع الشھادة

المحاسبة

أكاديمى  -تجاري

مك+++++++++++++++ان الش++++++++++++++++++روط الرس+++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة
الخرطوم

الرياضيات األساسية
أو المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية

60000

الرمـــز
889-5-341200

كلية الشرق األوسط التكنولوجية
 -1الفترة الدراسية ثالث سنوات
الدبلوم
نظ+++م المعلوم+++ات
المحاسبية

نوع الشھادة

مك+++++++++++++++ان الش++++++++++++++++++روط الرس+++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة

الرمـــز

الرياضيات األساسية

أكاديمى  -تجاري

الخرطوم

أو المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية

320

70000

891-5-341201

كلية جنوب الصحراء  -الفاشر
 -1الفترة الدراسية ثالث سنوات
الدبلوم

نوع الشھادة

مك+++++++++++++++ان الش++++++++++++++++++روط الرس+++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة

نظ++++م الحاس++++وب
والشبكات

علمى

الفاشر

تقانة المعلومات

أكاديمى

الفاشر

المحاسبة

أكاديمى  -تجاري

الفاشر

الرياض+++++++++++++++++يات
المتخصصة
الرياضيات األساسية
أو المتخصصة
الرياضيات األساسية
أو المتخصص+++++++++ة أو
المحاسبة المالية

الرمـــز

80000

893-5-481300

80000

893-5-481200

75000

893-5-341200

كلية السيد نورالدائم العجيمي التقانية
الوالية الشمالية
 -1الفترة الدراسية ثالث سنوات
 - 2شروط دبلومات الھندسة الرياضيات المتخصصة  +مادتين من ) الفيزياء  -الكيمي+اء  -األحي+اء  -عل+وم الحاس+وب
 العلوم الھندسية – الرسم الفنى – اصول الصناعات ( -3يتم ترشيح طالب القسم الصناعى لدبلومات الھندسة حسب تخصص الشھادة فى القسم المناظر له.

الدبلوم

نوع الشھادة

الش+++++++++++++++++++++بكات
علمي  +صناعى
والتوص+++++++++++يالت
الكھربائية
ميكانيك++++++++++++++++++++++ا
علمي  +صناعى
السيارات
اإلنتاج الحيواني علمى  -فنى زراعى

الرمـــز

مك+++++++++++++++ان الش++++++++++++++++++روط الرس+++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة
البرصة

50000

897-5-521201

البرصة

50000

897-5-521102

50000

897-5-641700

البرصة

األحياء

كلية أم درمان للطيران والتكنولوجيا – أم درمان

 -1الفترة الدراسية ثالث سنوات
الدبلوم

نوع الشھادة

مك+++++++++++++++ان الش+++++++++++++++++روط الرس+++++++++وم

321

الرمـــز

الدراسة
الضيافة الجوية

أكاديمى – تجاري

تقانة المعلومات

أكاديمى

أم درمان
أم درمان

الخاصة
الرياض++++++++++++++++++++++++++يات
األساس++++++++++++++++++++++ية أو
المتخصص++++++++++++++++ة أو
المحاسبة المالية
الرياض++++++++++++++++++++++++++يات
األساس++++++++++++++++++++++ية أو
المتخصصة

322

بالجنيه

138000

919-5-811500

138000

919-5-481200

كلية يونتي للعلوم الطبية والتكنولوجيا  -نياال

 -1الفترة الدراسية ثالث سنوات
مك+++++++++++++++ان الش++++++++++++++++++روط الرس++++++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة

الدبلوم

نوع الشھادة

التمريض

علمى

األحياء

المحاسبة

أكاديمى – تجاري

الرياضيات األساسية أو
المتخصص+++++++++++++++++++++++++ة أو
المحاسبة المالية

250000
80000

الرمـــز
925-5-721500
925-5-341200

كلية الغرب للعلوم والتكنولوجيا  -نياال

 -1الفترة الدراسية ثالث سنوات
الدبلوم

نوع الشھادة

التمريض

علمى

مك+++++++++++++++ان الش++++++++++++++++++روط الرس++++++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة
األحياء

250000

الرمـــز
931-5-721500

كلية النخبة – ود مدني

 -1الفترة الدراسية ثالث سنوات
الدبلوم

نوع الشھادة

اإلدارة الجمركية

أكاديمى  -تجاري

مك+++++++++++++++ان الش++++++++++++++++++روط الرس++++++++وم
بالجنيه
الخاصة
الدراسة
مدنى

الرياضيات األساسية
أو المتخصص++++++++ة أو
المحاسبة المالية

323

100000

الرمـــز
933-5-341305

