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بسم هللا الرحمن الرحيم

مقدمــة:
يسر اإلدارة العامة للقبول أن تقدم للطـ ا الــرا بين لــى الدراســة بمؤسســات التعلــيم العــالى
السودانية على نفقتهم الخاصة هذه الطبعة من دليل القبول على النفقة الخاصة لمؤسسات التعلــيم
العالى للعام الدراسى الجامعى 2021 /2020م.
ونظــام القبــول علــى النفقــة الخاصــة  ،الــذ بــدأ العمــل بــ منــذ العــام الدراســى الجــامعى
1997/96م ،يقوم على ثوابت أساسية هى-:

•

أن يستولى الطالا كل القواعد وشروط القبول األكاديمية.

•

أن يستولى الطالا الشروط الخاصة بالخدمة الوطنية.

•

أن يلتزم الطالا بــدلا المصــرولات الدراســية التــى تقررهــا الجامعــة وأ رســوم أخــر
طوال لترة الدراســة وذلــب بالطريقــة ولــى المواعيــد التــى تقررهــا الجامعــة ،علمــا بـ ن
المصرولات والرسوم المقررة ير قابلة للمراجعة أو التخفيض مهما كانــت األســباا أو
الظروف.
وعلى هللا قصد السبيل.
اإلدارة العامة للقبول
2020م
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القبول على النفقة الخاصة
أسس وضوابط القبول على النفقة الخاصة
 -)1( -17يكون القبول على النفقة الخاصة ولق الضوابط واألسس اآلتية:
(أ) -تقبل اعداد إضالية لوق العدد المخطط للدراسة على نظام النفقــة الخاصــة شــريطة أن
تكون المقاعد المخصصة لكل كليــة  %50مــن العــدد المخطــط للقبــول العــام للكليــة أو
التخصص المعني .
(ا) -ال تقــل النســبة الم ويــة عــن  %10كحــد أدنــى مــن نســبة القبــول العــام للكليــة أو
التخصص المعني .
(ج) -تحــدد كــل مؤسســة الرســوم الدراســية للقبــول علــى نظــام النفقــة الخاص ـة بكلياتهــا
المختلفة.
(د) -ال يجوز ال مؤسسة تخفيض الرسوم الدراسية للط ا المقبولين على النفقة الخاصــة
بمؤسسات التعليم العالي الحكومية.
(ه) -ال يجوز ال مؤسسة تعليمية حكومية ان تقدم منحا ً للط ا السودانيين.
( -)2يقبل الطالــا الســوداني الحاصــل علــى شــهادة الحفظـ الصــادرة مــن جامعــة القــران الكــريم
والعلوم االس مية على النفقة الخاصة بمؤسســات التعلــيم العــالي الحكوميــة واالهليــة بعــد
سداد  %50من رسوم النفقة الخاصة للكلية المعنية.
( -)3ما مراعاة ما جاء لي البنود أع ه تطبق كالة اللوا ح واألســس والضــوابط المعمــول بهــا
لي القبول العام لي منالسة النفقة الخاصة.

قبول أبناء وازواج العاملين
بمؤسسات التعليم العالي الحكومية
 )1( -18يقبل ابناء وازواج العاملين مجانا ً ضمن لرص القبول العــام ببرنــامب البكــالريوس لــى
المؤسسات الحكومية عند استيفا هم شروط القبول العام.
( )2يجوز قبــولهم علــى نظــام النفقــة الخاصــة ببرنــامب البكــالريوس إذا اســتولوا الشــروط
اآلتية:ـ
( أ ) أن يكون العامل مباشرا ً للعمل.
(ا) ان يكون قد أمضى عامين لي الخدمة على األقل أو عاما ً كام ً بعد إعادة التعيــين لــى
ذات المؤسسة التى كان يعمل بها.
(ج ) دون االخ ل باحكام الفقرة (ا) يجــوز قبــول ابنــاء العــاملين الــذين لــم يســتولوا شــرط
الفترة الزمنية على النفقة الخاصة بعد دلا  %50من الرسوم الدراسية المقــررة علــى
النفقة الخاصة على أن تعدل الرسوم الى  %25بعد استيفاء الفترة الزمنية .
( د ) العاملون بمؤسسات التعليم العــالى الــذين تكلفهــم الدولــة لشــسل مناصــا دسـتورية أو
تنفيذية خارج مؤسسات التعليم العــالى يقبــل أبنــاؤهم ضــمن قبــول ابنــاء العــاملين بعــد
سداد  %50من رسوم النفقة الخاصة للكلية أو التخصص المعني .
( ه ) إعتماد إستمارة الوضا الــوظيفي الصــادرة مــن اإلدارة وت ذعمــم هــذه االســتمارة لجميــا
الف ات المستثناة على أن تجدد سنويا.
( و ) يــتم القبــول بنســبة  %25مــن العــدد المخطــط للقبــول علــى النفقــة الخاصــة للكليــة أو
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التخصص المعني .
( ز ) يتم القبول بعد دلا  %25من الرسوم الدراسية المقررة علــى النفقــة الخاصــة للكليــة
المعنية.
( ح ) ال تقل النسبة الم وية للقبــول علــي النفقــة الخاصــة لكــل كليــة عــن  %10مــن نســبة
القبول العام للكلية المعنية.

قبول أبناء المتقاعدين من العاملين
بمؤسسات التعليم العالي الحكومية
 -19يقبل أبناء المتقاعدين من العاملين بمؤسسـات التعلـيم العـالي الحكوميـة ولقـا ً
لآلتي:
( )1يقبل أبناء المعاشيين من العاملين الذين أكملوا سن التقاعد اإلجباري وهم على رأس
العمل لي مؤسسات التعلــيم العــالى للســنوات العشــرة االخيــرة مــن خــدمتهم أســوةً ب بنــاء
العاملين.
( )2يقبل أبناء المعاشيين من العاملين الذين أكملوا سن التقاعد االختياري وعملو لفتــرة
التقل عن خمسة وعشرين عاما ً أسوةً ب بناء العاملين.
( )3دون االخ ل بمــا جــاء لــي المــادة  2/18يعامــل أبنــاء المتــولين بمؤسســات التعلــيم
العالي وهم على راس العمل نفس معاملة أبناء العاملين.

قبول أبناء أعضاء مجالس مؤسسات التعليم العالي الحكومية
 )1( -20يـذقبل أبناؤهم على النفقة الخاصة بمؤسساتهم بعد دلا  %50من الرسوم الدراسية.
( )1يتمتا الطالا المقبول ولق البند ( )1لهذا اإلمتياز حتى تخرج من الجامعة.

قبول أبناء العاملين بمؤسسات التعليم العالي الخاص األهلي واالجنبي
 -21يجوز لكل مؤسسة من مؤسسات التعلــيم العــالي الخــاص واالهلــي واألجنبــي إبــرام اتفــاق
ثنا ي ما أي من مؤسســات التعلــيم العــالي الحكوميــة لتبــادل تخفــيض الرســوم الدراســية
ألبناء العاملين بهما المقبولين على النفقة الخاصة.

قبول الط ا الوالدين
 -22يقبل الط ا الوالدين لي مؤسسات التعليم العالي كاالتي:
( -)1قبول الط ا الوالدين -:
يتم قبولهم على المــنح المخصصــة للــدول والمنظمــات الدوليــة واالقليميــة بواســطة لجنــة
يشكلها ر يس المجلس ويحدد اختصاصاتها وسلطاتها ولقا ً للضوابط التي تحددها االدارة.
( -)2قبول الط ا الوالدين على النفقة الخاصة:ـ
يــتم قبــولهم علــى اال يتعــد عــددهم  %25مــن العــدد المخطــط للقبــول العــام للكليــة أو
التخصص المعنى.
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قبول حملة الدرجات الجامعية:
 -23يجوز قبولهم ولق الشروط التالية :
( .)1ان تكــون الشــهادة الجامعيــة للطالــا المتقــدم مســتولية لشــروط القبــول للكليــة أو
التخصص المعني
( .)2المتقدمون للمؤسسات الحكومية علــيهم اســتيفاء الحــد األدنــى للقبــول علــى النفقــة
الخاصة للكلية أو التخصص المعني لى السنة المعنية.
( .)3المتقــدمون للمؤسســات األهليــة علــيهم اســتيفاء الحــد االدنــى للقبــول بالكليــة أو
التخصص المعني وأستيفاء النسبة المحددة .
( .)4ان يكون القبول بعد السنة االولي على النفقة الخاصة برسوم دراسية كاملة.
( .)5ان يكون التقديم للقبــول عــن طريــق المؤسســة وذلــب بنســبة ال تتعــد  %10مــن
العدد المخطط للكلية أو التخصص المعني.
( .)6أن يكون القبول من السنة الثانية لقط.
( .)7أن يكون هنالب تفرغ كامل للدراسة (إرلاق خطاا تفرغ كامل مــن المؤسســة التــى
يعمل بها).
( .)8عدم قبول األساتذة والعاملين بمؤسســات التعلــيم العــالي لــى نفــس المؤسســة التــى
يعملون بها.
( .)9أن التكــون هنالــب دراســة مزدوجــة (متزامنــة) علــى أي مســتو ( الــدبلوم –
البكالريوس أو الدراسات العليا).
( .)10أن يكون هنالب كورس تعويضي لى مقررات المستو األول.
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جدول رقم ()1
المواد المؤهلة للقبول
 . 1الشهادة السودانية:ـ
التربية الدينية :التربية اإلس مية أو التربية المسيحية أو التربية اإلس مية الخاصة.
اللسة العربية :اللسة العربية العامة أو اللسة العربية الخاصة.
اللسة اإلنجليزية .
الرياضيات :رياضيات أساسية أو رياضيات متخصصة.
علوم الحاسوا – العلوم الهندسية – العلوم التجارية – اإلنتاج الزراعي والحيــواني –
األحياء – الفيزياء – الكيمياء – الدراسات اإلس مية – اللسة العربية المتقدمــة – اللســة
الفرنسية – الجسراليا والدراسات البي ية – التاريخ – العلوم العسكرية – العلوم األســرية
– الفنون والتصميم – االقتصاد والتجــارة – المحاســبة الماليــة – التكــاليف والضــرا ا –
الرياضة المالية – الرســم الفنــي – أصــول الصــناعات – البســاتين – التصــنيا الســذا ي –
البتــرون – التصــميم الفنــي – الطهــي العملــي – الم بــس واألنســجة – تــاريخ الفنــون –
التسذية – الرسم والتلوين – الديكور.

 .2شهادة القرآن الكريم و الدراسات االس مية:ـ
القرآن الكــريم – القــراءات – الفقـ – التوحيــد – التفســير – الميــراث – المصــطلح –
النحو – الصرف – األدا – الب ة.

 .3الشهادات العربية-:
تحسا نسبة القبول للكليات من الشهادة العربية ولق االتي-:
(أوال)  :القسم العلمي للكليات العلمية ـ أحياء:ـ
اللسة العربية  ،اللسة اإلنجليزية ،التربية الدينية ،الرياضيات األوليــة ،األحيــاء ،الكيميــاء و
الفيزياء.
(ثانيا)  :القسم العلمي للكليات العلمية ـ رياضيات:ـ
اللسة العربية ،اللسـة اإلنجليزية ،التربية الدينية ،الرياضيات األوليــة ،الكيميــاء ،الفيزيــاء و
(األحياء أو الجيولوجيا أو تكنولوجيا المعلومات ).
(ثالثا) :القسم األدبي لكليات االقتصاد ,التجارة و العلوم اإلدارية:ـ
اللسة العربية ،اللسة اإلنجليزية ،التربية الدينية ،الرياضيات األولية ،واحسن ث ث مواد من
المواد اآلتية ( :علم النفس ـ علم االجتماع ـ الفلســفة ـ المحاســبة ـ االقتصــاد ـ الجسراليــا ـ
التاريخ ).
(رابعا)  :القسم األدبــي لكليــات اآلداا ,الشــريعة والقــانون ,التربيــة القســم األدبــي ,كليــات
القرآن الكريم والعلوم اإلس مية:ـ
اللسة العربية ،اللسة اإلنجليزية ،التربية الدينية ،الجسراليا ،التاريخ وأحسن مادتين من
( الرياضيات ـ الفلسفة ـ علم النفس ـ علم االجتماع).

 .4الشهادات االجنبية -:
الرياضيات االولية – اللسة االنجليزية ( اللسة االنجليزية كلســة أولــى او ثانيــة تحســا مــرة
واحدة لقط ) – الفيزيــاء – الكيميــاء – االحيــاء – الرياضــيات االضــالية – اللســة العربيــة
(كلسة أولى لقط) – اللسة الفرنسية – اللسة االلمانية – الدراسات الدينيــة – الجيولوجيــا –
الحاسوا – تقنية المعلومات – التنمية – تنمية الطفل – الجسراليا – التاريخ – المحاسبة
– االدارة – االقتصاد – الفنون والتصميم – الوسا ط .
على أن تحسا النسبة للقبول بالكليات كاآلتي -:
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(أوال)  :القسم العلمي للكليات العلمية – أحياء:ـ
اللسة اإلنجليزية ،الرياضيات األولية ،األحياء ،الكيمياء ،الفيزياء و(ألضل مادتين من المــواد
المؤهلة للقبول) كما هو مبين أع ه.

(ثانيا)  :القسم العلمي للكليات العلمية  -رياضيات:ـ
اللســة اإلنجليزيــة ,الرياضــيات االوليــة ,الفيزيــاء ,الكيميــاء ,الرياضــيات اإلضــالية و(ألضــل
مادتين من المواد المؤهلة للقبول) كما هو مبين أع ه.

(ثالثا)  :القسم األدبي لكليات العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية:ـ
اللسة اإلنجليزية ,لسة عالمية أخر  ,الجسراليا ,التاريخ ,الرياضيات االولية و (ألضل مــادتين
من المواد المؤهلة للقبول) كما هو مبين أع ه.

جدول رقم ()2
الشروط العام للشهادات االجنبية
 .1شهادة ) )IGCSEو ):)GCE
يسمح بالتقديم بشهادة ) )IGCSEو ) )GCEالمستو العاد للط ا الحاصلين عليهــا
بعد أكمال المستو الحاد عشر لقط ويجا ان يكون هذا المستو موضــحا ً علــى الشــهادة
الموثقة  ،أما الط ا الجالسين لشهادة ) )IGCSEو ) )GCEلى المستو العاشر عليهم
إستيفاء الشروط التالية-:
(أوال)  :النجاح لي كل من المواد السبا والتي تحسا منها النسبة الم وية للقبول.
(ثانيا)  :الجلوس إلمتحان المستو المتقدم سنة واحــده )  ( As Levelعلــى أن تكــون
المواد المطلوبة على النحو التالي .
( : )1ط ا القسم العلمي احياء (الذين ير بون لي القبول لكليات العلوم الطبية) عليهم الجلــوس
لمادتين تكون احداهما مادة األحياء واألخر تكون من بين مواد (الفيزياء  -الكيمياء).
( : )2ط ا القسم العلمي رياضيات (الذين ير بون لي القبول لكليات الهندســة) علــيهم الجلــوس
لمادتين تكون احداهما مادة الرياضيات واألخر تكون من بين مواد (الفيزياء  -الكيمياء)
( : )3ط ـ ا القســم االدبــي علــيهم الجلــوس لمــادة اللســة االنجليزيــة ومــادة واحــده مــن المــواد
االختيارية االخر .
(ثالثا)  :تعتبــر مــادة الرياضــيات لــي المســتو المتقــدم (  )As Levelتعــادل مــادة الرياضــيات
االضالية التي تؤهل لكليات الهندسة .
(رابعا)  :تحسا مادتي المستو المتقدم وخمسة من مواد المستو العادي لي النسبة المؤهلــة
للقبول بعد استيفاء النجاح لي سبا مواد كحد ادنى لي المستو العاشر .
(خامسا)  :يكون الطالا مؤه للقبول بعد نجاح لــي ســبا مــواد لــي المســتو العــادي وحاصــل
على التقديرات من (  ) A* - Dولي مادتين من المستو المتقدم وحاصل على التقــديرات
من ()A - D
(سادسا)  :تحسا النسبة المؤهلة للقبول لشهادة (  ) IGCSE & GCEعلى النحو التالي :
(.)D =50( ، )C = 65( ، )B = 75( ، )A = 85( ، )A* = 95
(ســابعا)  :تحســا النســبة المؤهلــة للقبــول لمــادتي المســتوي المتقــدم ) ( As Level
على النحو التالي-:
(.)D = 50( ، )C = 65( ، )B = 75( ، )A = 95

 .2شهادة الدبلومة األمريكية-:
على الط ا الحاصلين على الشهادة الثانوية االمريكية إستيفاء الشروط التالية -:
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(أوال)  :أن يكون الطالا حاص ً على شهادة الدبلومة االمريكية (شهادة التفاصــيل مــن المســتو
التاسا وحتى المستو الثاني عشر) (. )Grades 9-10-11-12
(ثانيا)  :ان يكــون الطالــا حاصـ ً علــى الشــهادة مــن المــدارس الحكوميــة او المــدارس الخاصــة
المعتمدة من المؤسسات التعليمية للبلد الذي صدرت من الشهادة .
(ثالثا)  :ان يكون الطالا حاص ً على النجاح لي سبا مواد لي الشــهادة الثانويــة االمريكيــة وبمــا
يتفق ما شروط القبول للكلية التي ير ا لي االلتحاق بها
(رابعا)  :أن يجلس الطالا إلختبارات ( ) Sat1 & Sat2
(خامسا)  :للقبول بكليات العلوم الطبية أو الكليات األخري يــر الهندســية علــى الطالــا الجلــوس
لمــادتين لــي امتحــان ( ) Sat2همــا مــادة االحيــاء ومــاده مــن بــين مــواد (الفيزيــاء -
الكيمياء).
(سادسا)  :للقبول بالكليات الهندسية أو الكليات األخري ير الطبية على الطالا الجلوس لمــادتين
لي امتحان ( ) Sat2هما مادة الرياضيات وماده من بين مواد (الفيزياء  -الكيمياء)
(ســابعا):على ط ـ ا القســم األدبــي الجلــوس لمــادة اللســة االنجليزيــة ومــادة واحــدة مــن المــواد
االختيارية األخر .
(ثامنا)  :تحسا النسبة للشهادة الثانوية كما يلي :
•  %30من مجموع درجات المواد السبا المؤهلة لكل كلية من الدبلوما األمريكية.
•  %30من مجموع درجات الطالا الحاصل عليها لي إمتحان (.)Sat1
•  %40من مجموع درجات الطالا الحاصل عليها لي إمتحان (.)Sat2

 .3شهادة الثانوية الكندية:
يذقب ذل الط ا الحاصلون على هذه الشهادة بالشروط والقواعد التالية:
( )1النجاح لي سبا مواد بما يتفق ما المواد المؤهلة المطلوبة لكل كلية.
( )2أن تكون هذه المواد قد درسها الطالا من الصف التاسا الــي الثــاني عشــر( Grades-
 ) 9-10-11-12ولقا لما هو متبا لي الشهادة الثانوية األمريكية.

 .4الشهادة اإليرلندية
( )1تعتبر شهادة  School Leaving Certificateمؤهلة للقبول بشــرط اســتيفاء
الطالا المواد المؤهلة المطلوبة والشروط الخاصة للقبول بالكلية التى ير ا لى االلتحــاق
بها.
( )2اما شهادة  Junior School Certificateلهي ير مؤهلة للقبول .

 .5البكالوريا العالمية IB Diploma Programme
( )1تعتبر شهادة  IB Diploma Programmeمؤهلة للقبــول بشــرط اســتيفاء الطالــا
المواد المؤهلة المطلوبة والشروط الخاصة للقبول بالكلية التى ير ا لى االلتحاق بها
( )2أما شهادة  ( MYP) Middle Years Programmeلهي ير مؤهلة للقبول.

 .6الشهادة الثانوية الهندية
(: )Central Board of Secondary and Senior education
يذقب ذل الط ا الحاصلون على الشهادة الثانوية الهندية من مدارس داخل الهند أو خارجها
( إمتحان الوزارة  )Board -بمؤسسات التعليم العالى بشرط استيفاء الطالا المواد المؤهلة
المطلوبة والشروط الخاصة للقبول بالكلية التى ير ا لى االلتحــاق بهــا ،وذلــب لــى ضــوء مــا
يلي-:
( )1تعتبر شهادة المرحلــة الثانويــة العليــا ( 12ســن ) Senior School Certificate
 Examinationمؤهلة للقبول .
( )2أ ّما شهادة المرحلــة األولــي وهــي مرحلــة الثانويــة العامــة ( 10ســن ) Secondary
 School Examinationلهي ير مؤهلة للقبول.
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 .7الشهادات المعادلة من الدول اإللريقية-:
يذقب ٌل الط ا الذين يحصــلون علــى الشــهادات الثانويــة العامــة والتــى تمنحهــا وزارات التربيــة
والتعليم بهذه الدول ولق الشروط اآلتية:
( )1الجلوس لسبا مواد كحد أدنى علــى أن يــتم الجلــوس لهــا لــى لتــرة امتحــان واحــدة لكــل
المواد المؤهلة للقبول.
( )2النجاح لى كل من المواد السبا والتى تحسا منها النسبة الم وية وبما يتفــق مـا المــواد
المؤهلة للقبول لكل كلية.

 .8الشهادة الثانوية األثيوبية :
( )1الشــهادة الثانويــة االثيوبيــة  Leaving School Certificateتؤهــل ل لتحــاق
بالجامعات بنفس الشروط المتبعة لي الشــهادة اإلنجليزيــة ال  I.G.C.S.Eمــن حيــث
المواد المؤهلة للقبول بكل كلية بشرط الجلوس المتحان .Entrance exam
( )2الشــهادة الثانويــة االثيوبيــة مــن خــارج اثيوبيــا يــر مؤهلــة للقبــول اال بعــد الجلــوس
إلمتحان ( Entrance examامتحان الوزارة )Board -

 .9دول شرق الريقيا (كينيا – او ندا  -تنزانيا)
الشهادات المؤهلة للقبول -:
( )1شــهادة ال ( )Higher School Certificateمــن دول شــرق الريقيــا (كينيــا
او ندا تنزانيا)  :بنفس شروط . I.G.C.S.E
( )2شــهادة) : (East African Advancedتؤهــل ل لتحــاق بالجامعــات الســودانية
بنفس شروط . I.G.C.S.E
( )3شــهادة  : East African Certificate of Educationتؤهــل ل لتحــاق
بالجامعات السودانية بنفس شروط I.G.C.S.E

 .10الشهادة التشادية -:
( )1شهادة البكالوريا التشادية مؤهلة للقبول بشرط استيفاء المواد المؤهلة على ان يجلــس
لها من وزارة التربية التشادية(امتحان الوزارة . )Board -
( )2الشهادة الثانوية العربية من جمهورية تشاد مؤهلة للقبول بقسميها.
( )3الشهادة العالمية من المدرسة العالمية التشادية بالمملكة العربية السعودية ير مؤهلــة
للقبول .

 .11نيجيريا
الشهادات المؤهلة للقبول:
( )1مجلــس ــرا الريقيــا باالمتحانــات The west African Examination
)Council (WAEC
( )2مجلــس االمتحانــات الــوطنى بدولــة نيجيريــا The National Examination
)Council (NECO
( )3على الط ا احضار كرت لحص سار المفعول.

 .12دول را إلريقيا ( انا – سيراليون  -جامبيا)
( )1شهادة  : High School Certificateبشرط استيفاء المواد المؤهلة للقبول بكل
كلية.

 .13جنوا الريقيا
( )1الشهادة الثانويــة مــن الترنســفال  Secondary School Certificate :تؤهــل
ل لتحاق بالجامعة بنفس شروط  I.G.C.S.Eمــا إحـ ل مــادة العلــوم الطبيعيــة (المســتو
الرليا)بدالً من مادتي الطبيعة و الكيمياء.
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( )2الشــهادة الثانويــة مــن ناتــال  :تؤهــل ل لتحــاق بالجامعــات الســودانية بــنفس شــروط
I.G.C.S.E
( )3شهادتا:
Cape senior certificate.
Exam. Senior certificate.
تؤهل للقبول بشرط إستيفاء المواد المؤهلة للقبول لكل كلية بنفس شروط I.G.C.S.E

جدول رقم ()3
مواد المفاضلة
 .1مواد المفاضلة -:
(أ)  :التخصص العلمي أحياء:ـ
تحسا المفاضلة من مجموع مواد :ـ
الرياضيات المتخصصة ,الفيزياء ,الكيمياء واألحياء .

(ا)  :التخصص العلمي رياضيات :ـ
تحسا المفاضلة من مجموع مواد:
الرياضيات المتخصصة ,الفيزياء ,الكيمياء و ( العلوم الهندسية أو علوم الحاسوا).

(ج)  :التخصص األدبي:ـ
تحسا المفاضلة من مجموع مواد:
اللسة العربية ,اللسة اإلنجليزية ,الرياضيات األساسية و(أحسن مادة مــن المــواد المؤهلــة
للقبول).
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تنبيهات هامة يجا مراعاتها
 )1لجنة قبول التعليم العالى هى الجهة الوحيدة المسـ ولة عــن ترشــيح الطالــا للقبــول
بالسنة األولى بمؤسسات التعليم العالى ،إال أن يحق للمؤسسات قبول أو رلض أ
طالــا مرشــح إذا ثبــت لهــا ،نتيجــة إلجــراء المعاينــة ،عــدم إســتيفاء الطالــا لكــل
الشروط المطلوبة.
 )2يحــق للط ـ ا الســودانيين الحاصــلين علــى الشــهادات الثانويــة للعــام 2020م لقــط
التقديم للقبول على النفقة الخاصة.
 )3يجا على الطـ ا المتقــدمين للدراســة علــى النفقــة الخاصــة الت كــد جيــدا مــن قــدر
المصرولات الدراسية المقررة على الطالا لكل كلية أو قسم قبل الشروع لى ترتيا
ر باتهم لى اإلستمارة علما ب ن ال سبيل إللساء أو تخفيض المصرولات.
 )4يجوز لمؤسسات التعليم العالى وضا أ ضوابط أو تــدابير تراهــا مناســبة لضــمان
إستمرار الطالا لى دلا المصرولات السنوية المقررة عليهم.
 )5يحق للطالــا الــذ تــم ترشــيح لــى القبــول لــى الــدور األول ،التقــديم لــى القبــول
الخـاص إال أن يفقد حقـ لــى القبــول العــام لــى حالــة قبولـ للدراســة علــى النفقــة
الخاصة.
 )6يتم ترشيح الطـ ا للقبــول علــى النفقــة الخاصــة بنــاءا علــى ترتيــا ر بــاتهم بعــد
إستيفاء كل الشروط العامة والخاصة وأسس القبول وضوابط .
 )7تطبــق كالــة اإلجــراءات الخاصــة بالتقــديم للقبــول العــام علــي القبــول علــي النفقــة
الخاصة.
 )8علــى الطالــا المتقــدم بشــهادة يــر الشــهادة الســودانية تقــديم أصــل تلــب الشــهادة
وصورة لها على أن تكون الشهادة مفصلة توضح الدرجات التى حصل عليها.
 )9يتحمــل الطالــا المس ـ ولية الكاملــة عــن صــحة البيانــات والمعلومــات المســجلة لــى
االستمارة.
 )10الرسوم الدراسية:
ولقا ً ل حة الرسوم لعام 2019م هى الرسوم التى تحددها المؤسسة وتشمل رســوم
اإلمتحانات والم حق للطالا لمستو البكالريوس أو الدبلوم.
أ – يدلا الطالا السوداني الرسوم بالعملة المحلية ولقا ً لما تقرره المؤسسة.
ا  -يدلا الطالا الوالد الرسوم بالعملة األجنبية ولقا ً لما تقرره المؤسسة.
ج – يتخرج الطالا بذات الرسوم الدراسية التى قبل بها بالسنة األولي.

 )11رسوم التسجيل:
هى رسوم تسجيل الطالا لمستو البكالريوس أو الدبلوم ويجوز زيادتها سنويا ً بمــا
اليتجاوز  %10للطالا المستمر.
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جامعــة الخرطـوم
اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الرســــــــــوم الرســــــــوم
للســـــودانيين لألجانـــــــا
بالدوالر
بالجني

اآلداا

111-6-221100

60000

2500

علوم الجسراليا والبي ة

111-6-222400

60000

1000

الدراسات اإلقتصادية واإلجتماعية

111-6-311100

75000

1500

القـانـون

111-6-381100

75000

3000

مدرسة العلـوم اإلداريـة

111-6-341100

350000

3000

الطــا

111-6-721100

1000000

12000

طـا األسـنان

111-6-721200

780000

10000

الصـيـدلـة

111-6-721300

570000

5000

علـوم المختبـرات الطبيـة

111-6-721400

250000

3000

علوم التمريض

111-6-721500

215000

2000

الصحـة العـامـة وصحـة الـبـيـ ـة

111-6-721600

100000

1000

الطا البيطري

111-6-641100

80000

1500

اإلنتـاج الحيواني

111-6-641700

60000

1000

الـزراعـة

111-6-621100

60000

1000

السـابــات

111-6-623100

60000

1000

العمـارة

111-6-581100

350000

4000

الهندسـة المدنيـة

111-6-581200

450000

4000

الهندسـة الميكانيكية

111-6-521100

450000

4000

الهندسـة الكهربـا ية

111-6-521200

550000

4000
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تابا جامعة الخرطوم
اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الرســـــــــــوم الرســــــــوم
للســـــودانيين لألجانـــــــا
بالدوالر
بالجني

الهندسـة الكيميـا ية

111-6-521300

500000

4000

هندسـة المسـاحة

111-6-521400

300000

2000

الهندسـة الزراعيـة والبيولوجية

111-6-521500

300000

2000

هندسـة النفـط والساز الطبيعي

111-6-521600

300000

3000

هندسـة التعـديـن

111-6-541100

300000

2000

العلـوم  -األحياء

111-6-421100

75000

1000

العلـوم – الفيزياء

111-6-441100

75000

1000

كليـة العلـوم الريـاضية قسم الحـاسوا

111-6-481100

290000

2000

كليـة العلوم الرياضية قسم تقانة المعلومـات

111-6-481200

330000

2500

كليـة العلـوم الريـاضية قسم الريـاضيات

111-6-461200

150000

2000

كليـة العلـوم الريـاضية قسم اإلحصـاء

111-6-461300

150000

2000

كليـة العلـــوم الريـــاضية قســم ( الريــاضيات +
علوم الحـاسوا)

111-6-481103

195000

2000

كليـة العلـوم الريـاضية قسم (اإلحصـاء +علــوم
الحـاسوا )

111-6-481104

245000

2000

التربية القسم العلمي

111-6-141500

60000

1000

التربية القسم األدبي

111-6-142500

60000

1000

التربية مرحلة األساس

111-6-143100

60000

1000

التربيـة البدنية الرياضية (البدنية)

111-6-145100

60000

1000

يتم التسجيل مرة واحدة لي العام عنــد بدايــة العــام شــريطة ســداد الطالــا للرســوم الدراســية
ورسوم التسجيل كاملة.
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جامعــة أم درمـان اإلسـ مية
اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الرســــــــــــوم الرســــــــــوم
للســــــودانيين لألجانـــــــــا
بالدوالر
بالجني

أصـول الـديـن

113-6-224400

25000

1500

الدعوة

113-6-224500

25000

1500

الشريعة والـقـانـون

113-6-381200

50000

1750

اإلعـ م

113-6-321100

50000

1500

اآلداا

113-6-221100

65000

1500

االقتصاد والعلوم السـياسـية

113-6-311100

60000

1750

االقتصاد والعلوم السـياسـية – المعيلق

113-6-311101

50000

1750

العلـوم اإلداريـة

113-6-341100

75000

1750

العلـوم اإلداريـة – المعيلق

113-6-341101

65000

1750

اللسـة العـربيـة – اللسة العربية وادابها

113-6-223100

25000

1500

اللسـة العـربيـة – اللسة العربية للناطقين بسيرها

113-6-223101

25000

1500

التربية القسم العلمي

113-6-141500

40000

1750

التربية القسم األدبي

113-6-142500

50000

1750

الطا والعلوم الصحية

113-6-721100

750000

10000

الـصـيـدلــة

113-6-721300

500000

5000

المختبرات الطبية

113-6-721400

300000

4000

التمريض – طالبات لقط

113-6-721500

250000

2500

التمريض – طالبات لقط  -المعيلق

113-6-721501

250000

2500
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دليل القبول على النفقة الخاصة للجامعات الحكومية فقط 2021 / 2020م

تابا جامعة أم درمان اإلس مية
اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الرســــــــــــوم الرســــــــــوم
للســــــودانيين لألجانـــــــــا
بالدوالر
بالجني

علـوم الحاسوا وتقانة المعلومات-علوم الحـاسوا

113-6-481100

100000

2000

علـوم الحاسوا وتقانة المعلومات-نظم المعـلومات

113-6-481500

100000

2000

علـوم الحاسوا وتقانة المعلومات-تقنية المعـلومات

113-6-481200

100000

2000

العلوم والتقانة قسم األحياء

113-6-421100

50000

2000

العلوم والتقانة قسم الرياضيات

113-6-461100

50000

2000

الزراعة

113-6-621100

40000

1000

الهندسة الميكانيكية  -ط ا لقط

113-6-521100

250000

3500

هندسة الكهرباء والحاسوا

113-6-521200

250000

3500

هندسة المساحة  -ط ا لقط

113-6-521400

250000

3000

هندسة التعديـن  -ط ا لقط

113-6-541100

250000

3000

هندسة العمارة والتخطيـط

113-6-581100

300000

4000

الهندسة المدنيـة

113-6-581200

250000

3500
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جامعــة السـودان للعلـوم والتكنولوجيـا
الرســـــــــــــــــوم
للســـــــــــودانيين
بالجني

الرسوم لألجانا
بالدوالر

الطا  -الطا والجراحة

115-6-721100

750000

7000

طا األسنان

115-6-721200

650000

5500

الصيدلة

115-6-721300

600000

5500

علوم المختبرات الطبية  -علوم المختبـرات الطبيــة

115-6-721400

300000

5000

علوم األشـعة الطبيـة  -تكنولوجيا األشعة التشخيصية

115-6-721700

250000

4000

علوم األشـعة الطبيـة  -تكنولوجيا الع ج باألشعة

115-6-721800

250000

4000

الهندسـة  -الهندسة الميكانيـكية

115-6-521100

200000

5000

الهندسـة  -الهندسة الكهربا يـة

115-6-521200

220000

5500

الهندسـة  -الهندسة المدنيـة

115-6-581200

220000

5500

الهندسـة  -هندسـة اإللكترونيات

115-6-521700

180000

5000

الهندسـة  -هندسـة الطيران

115-6-521800

150000

5000

الهندسـة  -الهندسة الطبية الحيوية

115-6-521900

220000

5500

الهندسـة  -هندسـة المساحة

115-6-521400

130000

4500

الهندسـة  -البكالريوس التكنولوجى هندسة مدنية

115-6-582100

130000

4500

الهندسـة  -البكالريوس التكنولوجى هندسة كهربا ية

115-6-523200

130000

5000

الهندسـة  -البكالريوس التكنولوجى هندسة ميكانيكية

115-6-523100

120000

4500

الهندسـة  -البكالريوس التكنولوجى هندسة الكترونية

115-6-523400

120000

4500

الهندسـة  -البكالريوس التكنولوجى هندسـة المساحة

115-6-523500

100000

3500

هندسـة النفط والتعدين  -هندسة النفط

115-6-521600

150000

5000

هندسـة النفط والتعدين  -هندسة إستكشاف النفط )ط ا لقط)

115-6-521601

100000

5000

هندسـة النفط والتعدين  -هندسة نقل وتكرير النفط

115-6-521602

100000

5000

هندسـة النفط والتعدين  -هندسة التعدين – ط ا لقط

115-6-541100

150000

5000

العمارة والتخطيط

115-6-581100

250000

5000

رمز الكلية

اســــــــم الكليــــــــة
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تابا جامعــة السـودان للعلـوم والتكنولوجيـا
الرســـــــــــــــــوم
للســـــــــــودانيين
بالجني

الرسوم لألجانا
بالدوالر

4000

اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

هندسـة وتكنولوجيا الصناعات  -الهندسة الكيميا ية

115-6-521300

150000

هندسـة وتكنولوجيا الصناعات  -هندسة النسيب

115-6-541200

80000

3000

هندســــة وتكنولوجيـــا الصـــناعات – هندســـة البـــولمير
( تصنيا الب ستيب )

115-6-541300

90000

3000

هندسـة وتكنولوجيا الصناعات – هندسة البولمير ( مواد
مركبة )

115-6-541700

80000

3000

هندسـة وتكنولوجيا الصناعات  -هندسة الصناعات الجلدية

115-6-541400

70000

3000

هندســــــة وتكنولوجيـــــا الصـــــناعات – البكـــــالريوس
التكنولوجى لى هندسة تصنيا األ ذية

115-6-542100

60000

3000

هندسة المياه والبي ة  -هندسة موارد المياه

115-6-581300

70000

2000

هندسة المياه والبي ة  -الهندسة البي ية

115-6-581400

70000

2000

علوم الحاسوا وتقانة المعلومات  -علوم الحاسوا

115-6-481100

160000

3000

علــوم الحاســوا وتقانــة المعلومــات  -الحاســوا ونظــم
المعلومات

115-6-481500

130000

3000

علــوم الحاســوا وتقانــة المعلومــات  -نظــم الحاســوا
والشبكات

115-6-481300

130000

3000

علوم الحاسوا وتقانة المعلومات  -هندسة البرمجيات

115-6-481400

160000

3000

علوم الحاسوا وتقانة المعلومات  -تقانة المعلومات

115-6-481200

160000

3000

العلــوم قسم األحياء

115-6-421100

80000

2000

العلــوم قسم الرياضيـــات

115-6-461100

80000

2000

العلــوم قسم المختبرات العلمية

115-6-423200

80000

2000

العلــوم قسم البكالريوس التكنولوجى

115-6-423300

70000

1500

الدراسات التجارية

115-6-341100

90000

2000

التربيـة القسم العلمي

115-6-141500

60000

1500

التربيـة القسم األدبي

115-6-142500

60000

1500

التربيـة التقنيـة

115-6-144100

40000

1500
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تابا جامعــة السـودان للعلـوم والتكنولوجيـا
الرســـــــــــــــــــوم
للســـــــــــــودانيين
بالجني

الرســــــــــــــوم
لألجانـــــــــــــا
بالدوالر

1500

اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

التربيـة الفنيـة

115-6-211200

40000

التربيـة أسـاس

115-6-143100

50000

1500

الفنـون الجميـلة والتطبيقيـة

115-6-211100

40000

2000

الدراسـات الزراعيـة

115-6-621100

60000

1500

الطـا البيطـري

115-6-641100

100000

2000

علوم وتكنولوجيا اإلنتاج الحيواني

115-6-641700

60000

2000

علوم السابــات والمراعـــى

115-6-623100

60000

1500

الموسـيقا والدرامـا

115-6-211300

50000

2000

التربيـة البدنية والرياضة

115-6-145100

50000

1500

اللسات

115-6-221101

60000

1500

علـوم االتصـال

115-6-321100

70000

2000
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جامعــة الجزيــرة
اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الرســـــــــــــوم الرســـــــــوم
للســـــــودانيين لألجانــــــــا
بالدوالر
بالجنية

الطـا
طا األسنان
الصـيـدلـة
علوم المختبـرات الطبيـة
علـوم طبيـة تطبيقيـة – التمريـض
العلوم الصحـية والبي يـة – الحـوش
علـوم طبيـة تطبيقيـة – علم النفـس الصحي
علـوم طبيـة تطبيقيـة – التخـديـر
العلـوم الطبيـة التطبيقيـة – الع ج الطبيعى

117-6-721100

117-6-722300

850000
700000
650000
400000
300000
100000
100000
300000
150000

10000
7000
6000
5000
3000
3000
3000
3000
3000

العلـوم الطبيـة التطبيقيـة – القبالة

117-6-722500

100000

3000

العلـوم الـزراعيـة

117-6-621100

اإلنتـاج الحيواني  -المنـاقل

117-6-641700

الهندسـة والتكنولوجيـا – الهندسة المدنية

117-6-581200

الهندسـة والتكنولوجيـا – هندسـة التحكم

117-6-521201

الهندسـة والتكنولوجيـا – الهندسـة الكيميـا ية

117-6-521300

الهندسـة والتكنولوجيـا – هندسـة اإلتصاالت

117-6-521701

الهندسـة والتكنولوجيـا – الهندسـة الطبية

117-6-521900

الهندسـة والتكنولوجيـا – هندسـة الحاسـوا

117-6-522200

الهندسـة والتكنولوجيـا – هندسـة األ ذيــة

117-6-541500

هندسة وتكنلوجيا الصناعات – هندسة النســــيب

117-6-541200

العلـوم الريـاضية والحاسوا  -علوم الحاسوا

117-6-481100

العلـوم الريـاضية والحاسوا  -الرياضيات وعلوم الحاسوا

117-6-481103

العلـوم الريـاضية والحاسوا  -االحصاء وعلوم الحاسوا

117-6-481104

50000
50000
200000
150000
150000
150000
200000
150000
150000
100000
150000
100000
100000

2000
2000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
2500
2500
2000
2000

االقتصاد والتنميـة الريفيـة

117-6-311100

120000

2000

الدراسات التجارية – اله لية

117-6-341100

80000

2000

التربية القسم العلمي – حنتوا

117-6-141500

100000

2000

التربية القسم األدبي  -حنتوا

117-6-142500

80000

2000

االداا والعلوم االنسانية – الكاملين

117-6-221100

التربية القسم العلمي  -الحصاحيصا

117-6-141501

80000
100000

2000
2000

117-6-721200
117-6-721300
117-6-721400
117-6-721500
117-6-721600
117-6-721900
117-6-722100
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تابا جامعة الجزيرة
اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

التربية القسم األدبي – الحصاحيصا

117-6-142501

علوم االتصال  -دعـوة وإعـ م – لداسي الحليماا

117-6-321100

القانون
العلوم قسم األحياء – ابوحراز
العلوم قسم الرياضيات – ابوحراز

117-6-381100
117-6-421100
117-6-461100

الرســـــــــــــوم الرســـــــــوم
للســـــــودانيين لألجانــــــــا
بالدوالر
بالجنية

80000
100000
150000
100000
100000

2000
2000
3000
2000
2000

جامعة البطانة
اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الرســـــــــــوم الرســــــــوم
للســــــودانيين لألجانـــــــا
بالدوالر
بالجني

الطا

119-6-721100

800000

8000

علوم المختبرات الطبية

119-6-721400

300000

5000

العلوم الطبية التطبيقية  -علوم التمريض

119-6-721500

250000

3000

الطا البيطري

119-6-641100

200000

3000

علــوم الحاســوا وتقانــة المعلومــات – علــوم
الحاسوا

119-6-481100

150000

2000

علــوم الحاســوا وتقانــة المعلومــات – تقانــة
المعلومات

119-6-481200

150000

2000

علـــوم الحاســـوا وتقانـــة المعلومـــات – نظـــم
المعلومات

119-6-481500

150000

2000

التربية القسم العلمي

119-6-141500

100000

2000

التربية القسم األدبي

119-6-142500

100000

2000

علوم اإلدارة واالقتصاد

119-6-341100

150000

2000
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جامعــة القـرآن الكريـم والعلـوم اإلسـ مية – ام درمان
رمز الكلية

اســــــــم الكليــــــــة

الرســـــــــــــوم الرســـــــــوم
للســـــــودانيين لألجانــــــــا
بالدوالر
بالجني

القـرآن الكريـم – القراءات وعلوم القرآن

121-6-224201

10000

1000

القـرآن الكريـم – القراءات وعلوم القرآن  -األبيض

121-6-224202

10000

1000

القـرآن الكريـم – الدراسات االس مية

121-6-224300

10000

1000

القـرآن الكريـم – د .اس مية  -األبيض

121-6-224301

10000

1000

القـرآن الكريـم – الحديث وعلوم

121-6-224203

10000

1000

الشـريعة  -أم درمان

121-6-381200

25000

1000

الشـريعة  -األبيـض

121-6-381201

25000

1000

الشـريعة  -بورتسودان

121-6-381202

25000

1000

العلوم اإلدارية  -أم درمان

121-6-341100

30000

1100

اإلقتصاد

121-6-311100

25000

1100

اللسـة العربيـة  -أم درمان

121-6-223100

25000

1100

اللسـة العربيـة  -األبيــض

121-6-223101

25000

1100

الدعـوة واإلعـ م

121-6-321100

20000

1100

التربيـة القسم العلمي  -أم درمان

121-6-141500

30000

1100

التربيـة القسم األدبي  -أم درمان

121-6-142500

30000

1100

مدرسـة األلسن  -أمدرمان

121-6-221101

30000

1100

علــوم الحاســوا وتقانــة المعلومــات – علــوم
الحاسوا  -أم درمان

121-6-481100

40000

1200

علــوم الحاســوا وتقانــة المعلومــات – تقانــة
المعلومات  -أم درمان

121-6-481200

40000

1200

علـــوم الحاســـوا وتقانـــة المعلومـــات – نظـــم
المعلومات  -أم درمان

121-6-481500

40000

1200
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جامعــة القـرآن الكريـم وت صيل العلـوم ـ والية الجزيرة
اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الرســـــــــــــوم الرســـــــــوم
للســـــــودانيين لألجانــــــــا
بالدوالر
بالجني

القرآن الكريم – القراءات  -الكاملين

123-6-224201

10000

400

القرآن الكريم – الدراسات اإلس مية – الكاملين

123-6-224300

10000

400

الشريعة

123-6-381200

15000

400

الشريعة  -اله لية

123-6-381201

15000

400

علـــوم الحاســـوا وتقانـــة المعلومـــات – علـــوم
الحاسوا – رلاعة

123-6-481100

15000

400

علـــوم الحاســــوا وتقانـــة المعلومــــات – تقانــــة
المعلومات – رلاعة

123-6-481200

15000

400

التربية القسم العلمي

123-6-141500

12000

400

التربية القسم األدبي

123-6-142500

12000

400

التربية أساس

123-6-143100

12000

400

اللسة العربية – المناقل

123-6-223100

12000

400

اإلقتصاد  -الحصاحيصا

123-6-341100

15000

400

اللسات – الحوش

123-6-221101

10000

400

الدعوة واإلع م – ابوعشر  -طالبات

123-6-321100

10000

400

اآلداا – طالبات  -ابوقوتة

123-6-221100

10000

400
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جامعــة النيلين
اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الطا
طا األسنان
الصيدلة
علوم المختبرات الطبية
علوم التمريض
الع ج الطبيعى – الع ج الطبيعى
علوم البصريات
هندسة التحكم
الهندسة الكيميا ية
هندسة اإلتصاالت
هندسة الحاسوا

125-6-721100

125-6-522200

علوم الحاسوا وتقانة المعلومات – علوم الحاسوا

125-6-481100

علوم الحاسوا وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات

125-6-481200

علوم الحاسوا وتقانة المعلومات  -هندسة البرمجيات

125-6-481400

علوم الحاسوا وتقانة المعلومات  -نظم المعلومات المحاسبية

125-6-341201

علوم الحاسوا وتقانة المعلومات  -نظم المعلومات اإلدارية

125-6-341301

علوم الحاسوا وتقانة المعلومات  -نظم معلومات المكتبات

125-6-222601

العلوم الرياضية واإلحصاء  -النمذجة والحوسبة الرياضية

125-6-481101

العلوم الرياضية واإلحصاء  -الرياضيات
العلوم الرياضية واإلحصاء  -اإلحصاء والحوسبة

125-6-461200
125-6-481104

العلوم الرياضية واإلحصاء  -علوم االكشواري

125-6-461302

العلوم الرياضية واإلحصاء – اإلحصاء والديمو راليا

125-6-461303

العلـوم والتقانة  -األحياء
العلـوم والتقانة  -الفيزياء
النفط والمعادن
التقانة الزراعية وعلوم االسماب
اآلداا
التجارة
الدراسات اإلقتصادية واإلجتماعية
القانون
التربية  -الدراما
التربية الرياضية (بدنية) ط ا
الفنـون الجميـلة والتصميم

125-6-421100

125-6-721200
125-6-721300
125-6-721400
125-6-721500
125-6-722300
125-6-722400
125-6-521201
125-6-521300
125-6-521701

125-6-441100
125-6-441200
125-6-621100
125-6-221100
125-6-341100
125-6-311100
125-6-381100
125-6-211400
125-6-145100
125-6-211100

26

الرسوم للسـودانيين
بالجني

الرســوم لألجانــا
بالدوالر

750000
650000
600000
300000
250000
300000
300000
100000
100000
100000
100000
75000
75000
75000
75000
75000
75000
50000
50000
50000
50000
50000
60000
60000
60000
40000
45000
75000
60000
75000
25000
25000
40000

9000
8000
7000
6000
6000
6000
4000
4000
4000
4000
4000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
2000
2000
2000
2000
2000
3000
3000
3000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
4000
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جامعــة الزعيم األزهري
الرســــــــــــــــــوم
للســـــــــــــودانيين
بالجني

الرســــــــــــــوم
لألجانـــــــــــــا
بالدوالر

5000

اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الطا

127-6-721100

650000

علوم المختبرات الطبية

127-6-721400

250000

4000

الصحة العامة

127-6-721600

100000

3000

األشعة والتصوير الطبي

127-6-721700

250000

4000

العلوم الطبية التقنية – التمريض

127-6-721500

200000

4000

العلوم الطبية التقنية – التخدير

127-6-722100

250000

4000

العلوم الطبية التقنية – الع ج الطبيعي

127-6-722300

250000

4000

العلوم الطبية التقنية – القبالة – طالبات لقط

127-6-722500

50000

2000

العلوم الطبية التقنية  -القبالة – التسذية والتسذية الع جية

127-6-421600

150000

2500

الهندسة المدنية

127-6-581200

250000

3500

الهندسة الكهربا ية

127-6-521200

260000

3500

علوم الحاسوا وتقنية المعلومات  -علوم الحاسوا

127-6-481100

150000

4000

علوم الحاسوا وتقنية المعلومات  -تقنية المعلومات

127-6-481200

150000

4000

علوم الحاسوا وتقنية المعلومات  -نظم المعلومات

127-6-481500

150000

4000

الزراعة

127-6-621100

100000

2000

التربية القسم العلمي

127-6-141500

150000

2500

التربية القسم األدبي

127-6-142500

100000

2000

التربية قسم أساس

127-6-143100

100000

2000

العلوم السياسية ود .إلستراتيجية

127-6-311300

100000

1500

االقتصاد والعلوم اإلدارية

127-6-341100

150000

3000

العلوم الحضرية – التخطيط الحضري

127-6-442900

150000

3000

العلوم الحضرية – علوم تنمية المرأة

127-6-312600

100000

2000

العلوم الحضرية – علوم السكان

127-6-312700

100000

2000

العلوم الحضرية – علوم البي ة

127-6-441600

100000

2000

الشريعة والقانون

127-6-381200

130000

3000

السياحة والفنادق

127-6-811100

130000

3000
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جامـعة بحــري
اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الرســـــــــــــــــــوم
للســـــــــــــودانيين
بالجني

الرســــــــــــــوم
لألجانـــــــــــــا
بالدوالر

الطا

129-6-721100

علوم التمريض

129-6-721500

الصحة العامة

129-6-721600

الطا البيطر

129-6-641100

اإلنتاج الحيوانى

129-6-641700

الزراعة

129-6-621100

300000
70000
30000
40000
50000
25000

5000

2000

الموارد الطبيعية والدراسات البي ية

129-6-441600

30000

2000

جيولوجيا البترول والمعادن

129-6-441200

82000

3200

العلوم التطبيقية والصناعية

129-6-461100

30000

1250

هندسة العمارة

129-6-581100

120000

4000

الهندسة المدنية

129-6-581200

120000

5000

الهندسة الميكانيكية

129-6-521100

120000

4000

الهندسة الكهربا ية

129-6-521200

120000

4000

الهندسة الزراعية

129-6-521500

80000

2000

الحاسوا والرياضيات  -علوم الحاسوا

129-6-481100

50000

2500

الحاسوا والرياضيات  -تقنية المعلومات

129-6-481200

50000

2500

الحاسوا والرياضيات – نظم الحاسوا والشبكات

129-6-481300

50000

2500

الحاسوا والرياضيات – اإلحصاء

129-6-461300

30000

2000

الحاسوا والرياضيات – الرياضيات

129-6-461200

30000

2000

التربية القسم العلمي

129-6-141500

25000

1000

التربية القسم األدبي

129-6-142500

التربية الفنية
التربية مرحلة األساس

129-6-211200
129-6-143100

25000
25000
25000

1000
1000

الدراسات االجتماعية و االقتصادية

129-6-311100

25000

1200

العلوم االدارية

129-6-341100

30000

1000

القانون

129-6-381100

اللسات
العلوم االنسانية
دراسات المجتما والتنمية الريفية

129-6-221101

30000
20000
30000
24000

1200

129-6-221100
129-6-312100
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3000
2000
2000
1000

1000

1000
1000
1000
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جامعــة شند
الرســـــــــــــــــــوم
للســـــــــــــودانيين
بالجني

الرســــــــــــــوم
لألجانـــــــــــــا
بالدوالر

6000

اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الطا

131-6-721100

200000

كلية طا األسنان

131-6-721200

150000

5000

المختبرات الطبية

131-6-721400

100000

4000

التمريض

131-6-721500

80000

4000

الصحة العامة

131-6-721600

40000

3000

الهندسة والعماره – الهندسة الكهربا ية واإللكترونية

131-6-521200

50000

4000

الهندسة والعماره – الهندسة المدنية

131-6-581200

50000

4000

الهندسة والعماره – هندسة العماره

131-6-581100

50000

4000

العلوم والتقانة قسم األحياء

131-6-421100

30000

3000

العلوم والتقانة قسم الرياضيات

131-6-461100

30000

3000

علوم الحاسوا وتقانة المعلومات – علوم الحاسوا

131-6-481100

50000

4000

علوم الحاسوا وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات

131-6-481200

50000

4000

علوم الحاسوا وتقانة المعلومات – نظم المعلومات

131-6-481500

50000

4000

االقتصاد والتجارة وإدارة األعمال

131-6-341100

30000

3000

القانون

131-6-381100

30000

3000

الدراسات التنموية

131-6-312100

30000

3000

اآلداا

131-6-221100

30000

3000

السياحة واآلثار

131-6-811100

30000

3000

التربية القسم العلمي

131-6-141500

30000

3000

التربية القسم األدبي

131-6-142500

30000

3000

التربية أساس

131-6-143100

30000

3000
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جامعــة واد النيل
رمز الكلية

الرســــــــــــــــوم
للســــــــــودانيين
بالجني

الرســـــــــــوم
لألجانـــــــــــا
بالدوالر

الطــا والعلوم الصحية

133-6-721100

200000

3500

الهندسة والتقنية – هندسة ميكانيكية
الهندسة والتقنية – هندسة التصنيا

133-6-521100
133-6-521101

الهندسة والتقنية – هندسة كهربا ية وإلكترونية

133-6-521200

الهندسة والتقنية – الهندسة المدنية

133-6-581200

علوم الحاسوا وتقانة المعلومات – علوم الحاسوا

133-6-481100

100000
100000
100000
100000
45000

3000
3000
3000
3000
1000

علوم الحاسوا وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات

133-6-481200

45000

1000

علوم الحاسوا وتقانة المعلومات – نظم المعلومات

133-6-481500

45000

1000

الزراعة

133-6-621100

30000

800

التربية القسم العلمي

133-6-141500

30000

800

التربية القسم األدبي

133-6-142500

25000

800

التربية معلمين أساس

133-6-143100

25000

800

االقتصاد والعلوم اإلدارية

133-6-311100

40000

1000

العلوم اإلس مية والعربية

133-6-224300

25000

800

القرآن الكريم – الدامر

133-6-224200

15000

800

الشريعة والقانون

133-6-381200

30000

800

المعادن وعلوم األرض – ابوحمد-ط ا

133-6-441200

40000

800

اســــــــم الكليــــــــة
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جامعــة دنقـ
الرســــــــــــــــوم
للســــــــــودانيين
بالجني

الرســــــــــوم
لألجانـــــــــا
بالدوالر

4000
2000

اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الطا والعلوم الصحية  -دنق

135-6-721100

علوم المختبرات الطبية

135-6-721400

300000
150000

التمريض  -دنق

135-6-721500

100000

1000

الهندسة – قسم المدنية – الدبة

135-6-581200

150000

2000

الهندسة الكهربا ية واإللكترونية – هندسة اإلتصاالت  -الدبة

135-6-521701

150000

2000

الهندسة الكهربا ية واإللكترونية – هندسة التحكم  -الدبة

135-6-521201

150000

2000

الهندسة الكهربا ية واإللكترونية – هندسة الحاسوا  -الدبة

135-6-522200

150000

2000

العلوم الزراعية  -السليم

135-6-621100

40000

1000

علوم األرض – حلفا القديمة

135-6-441200

80000

1000

علوم الحاسوا والتنمية البشرية – علوم الحاسوا – دنق

135-6-481100

60000

1000

علوم الحاسوا والتنمية البشرية – تقنية المعلومات – دنق

135-6-481200

60000

1000

التربية القسم العلمي – دنق

135-6-141500

40000

500

التربية القسم األدبي – رومي البكري

135-6-142501

40000

500

التربية القسم األدبي – مروي

135-6-142500

40000

500

التربية اساس – دنق

135-6-143100

40000

500

اآلداا  -كريم

135-6-221100

40000

500

االقتصاد والعلوم اإلدارية – السليم

135-6-311100

40000

العلوم اإلدارية  –-رومي البكري

135-6-341100

40000

500
500

الشريعة والقانون – القولد – رومي البكري

135-6-381200

40000

500

السياحة والفنادق  -كرم

135-6-811100

50000

1000

كليـة القرآن الكـريم والدراسـات اإلسـ مية – القـراءات
– رومى البكر

135-6-224201

40000

500

كليـة القرآن الكريم والدراسات اإلس مية  -د.اإلسـ مية
– رومى البكر

135-6-224301

40000

500
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جامعــة البحـر األحمـر
الرســـــــــــــــــــوم
للســـــــــــــودانيين
بالجني

الرســــــــــــــوم
ل جانـــــــــــــا
بالدوالر

7500

اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الطا والعلوم الصحيـة

139-6-721100

400000

طا األسنان

139-6-721200

350000

7000

الهندسة  -المدنية

139-6-581200

250000

5000

الهندسة  -الميكانيكية

139-6-521100

250000

5000

الهندسة  -الكهربا ية واإللكترونية

139-6-521200

250000

5000

الهندسة – الكيميا ية

139-6-521300

250000

5000

العلـوم التطبيقيـة قسم األحياء

139-6-421100

100000

2000

العلـوم التطبيقيـة قسم الرياضيات

139-6-461100

100000

2000

علـوم الحاسوا وتقانة المعلومات  -علوم الحاسوا

139-6-481100

120000

2000

علـوم الحاسوا وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات

139-6-481200

120000

2000

علـوم الحاسوا وتقانة المعلومات – شبكات ونظم الحاسوا

139-6-481300

120000

2000

علوم األرض

139-6-441200

60000

2000

علـوم البحـار والمصا ـد

139-6-442100

45000

2500

الزراعة – طوكر

139-6-621100

20000

2000

العلـوم اإلداريـة

139-6-341100

60000

2000

االقتصاد والعلـوم اإلجتماعيـة

139-6-311100

55000

2000

اآلداا

139-6-221100

50000

2000

التربية علمي

139-6-141500

40000

2000

التربيـة أدبي

139-6-142500

30000

2000

التربية أساس

139-6-143100

40000

2000

القانون

139-6-381100

60000

3000

السياحة والفنادق

139-6-811100

30000

2000
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جامعــة كســـ
اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الطا والعلوم الصحية  -الطا والجراحة

141-6-721100

500000

الطا والعلوم الصحية  -المختبرات الطبية

141-6-721400

400000

4500

الطا والعلوم الصحية  -التمريض

141-6-721500

300000

3000

الهنسة المدنية

141-6-581200

400000

4000

الهنسة الميكانيكية

141-6-521100

400000

4000

الهندسة الكهربا ية وااللكترونية

141-6-521200

400000

4000

الزراعـة والموارد الطبيعية

141-6-621100

50000

800

علوم وتقانة اإلنتـاج الحيواني  -حلفا الجديدة

141-6-641700

50000

800

العلــوم قسم األحياء

141-6-421100

50000

1500

العلــوم قسم الرياضيـــات

141-6-461100

50000

1500

علوم الحاسوا وتقانة المعلومات  -علوم الحاسوا

141-6-481100

150000

2500

علوم الحاسوا وتقانة المعلومات  -تقانة المعلومات

141-6-481200

150000

2500

علوم الحاسوا وتقانة المعلومات  -نظم المعلومات

141-6-481500

150000

2500

االقتصاد والعلـوم اإلدارية

141-6-341100

120000

2000

التربية القسم العلمي – كس

141-6-141500

50000

1300

التربية القسم العلمي – حلفا الجديدة

141-6-141501

50000

1300

التربية القسم األدبي  -كس

141-6-142500

40000

1000

التربية القسم األدبي – حلفا الجديدة

141-6-142501

40000

1000

التربيـة مرحلة األساس – كس

141-6-143100

40000

1000

التربيـة مرحلة األساس – حلفا الجديدة

141-6-143101

40000

1000

الدراسات اإلس مية – كس

141-6-224300

40000

1000

القانون

141-6-381100

120000

2000
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للســــــــــودانيين
بالجني

الرســـــــــــوم
لألجانـــــــــــا
بالدوالر

6000
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جامعــة القضـــارف
رمز الكلية

الرســــــــــــــــوم
للســــــــــودانيين
بالجني

الرســـــــــــوم
لألجانـــــــــــا
بالدوالر

الطـا والعلـوم الصحيـة – الطا والجراحة

143-6-721100

400000

3500

الصيدلة

143-6-721300

300000

3000

علوم المختبرات الطبية

143-6-721400

250000

3000

الطـا والعلـوم الصحيـة – علوم التمريض

143-6-721500

150000

3000

الهندسة والعماره – الهندسة الكهربا ية

143-6-521200

200000

3000

الهندسة والعماره – الهندسة المدنية
الهندسة والعماره – الهندسة الميكانيكية
العلوم البيطرية

143-6-581200
143-6-641100

200000
200000
60000

3000
3000
2500

العلـوم الزراعيـة والبي ـة

143-6-621100

40000

2000

علوم الحاسوا وتقانة المعلومات  -علوم الحاسوا

143-6-481100

علوم الحاسوا وتقانة المعلومات  -تقانة المعلومات

143-6-481200

150000
150000

3000
3000

علوم الحاسوا وتقانة المعلومات  -نظم المعلومات

143-6-481500

150000

3000

علوم الحاسوا وتقانة المعلومات – نظم الحاسوا والشبكات

143-6-481300

150000

3000

الشريعة والقانون
االقتصاد والعلوم االدارية
التربية القسم العلمي

143-6-381200

50000
80000

2000
2500

143-6-141500

60000

2000

التربية القسم األدبي

143-6-142500

50000

2000

التربية أساس

143-6-143100

50000

2000

اآلداا والعلوم اإلنسانية

143-6-221100

50000

2000

اســــــــم الكليــــــــة

143-6-521100

143-6-341100
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جامعــة ســـــنار
رمز الكلية

اســــــــم الكليــــــــة

الرســـــــــــــوم الرســـــــــوم
للســـــــودانيين لألجانــــــــا
بالدوالر
بالجني

الطـا والعلوم الصحية – الطا والجراحة

145-6-721100

350000

5000

كليـة الصيدلة – سنجـة

145-6-721300

250000

4000

الطـا والعلوم الصحية – المختبرات الطبية

145-6-721400

150000

3000

الطـا والعلوم الصحية – علوم التمريض

145-6-721500

100000

2000

كلية الطا البيطري  -الدندر

145-6-641100

40000

2500

اإلنتاج الحيوانى – ابونعامة

145-6-641700

10000

1000

الزراعـة

145-6-621100

10000

1000

الهندسـة المدنيـة

145-6-581200

80000

2000

الهندسـة الميكانيكية

145-6-521100

80000

2000

الهندسـة الكهربا ية

145-6-521200

80000

2000

الهندسـة الزراعية

145-6-521500

50000

1500

هندسـة الحاسوا

145-6-522200

60000

2000

علوم الحاسوا وتقانة المعلومات – علوم الحاسوا – ودهاشم

145-6-481100

50000

2000

علوم الحاسوا وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات  -ودهاشم

145-6-481200

50000

2000

علوم الحاسوا وتقانة المعلومات – نظم الحاســوا والشــبكات
 -ودهاشم

145-6-481300

50000

2000

المـوارد الطبيعيـة والدراسـات البي يـة

145-6-441600

10000

1000

الشريعة والقانون

145-6-381200

30000

1000

االقتصاد والعلوم اإلدارية

145-6-341101

50000

1200

التربية القسم العلمي

145-6-141500

60000

1000

التربية القسم األدبي

145-6-142500

50000

1000

التربيـة أسـاس – ابوحجار

145-6-143101

35000

1000

اآلداا

145-6-221100

60000

1200

كليـة أصـول الـديـن – الدالي

145-6-224400

30000

1000
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جامعــة النيــل األزرق
اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الرســـــــــــــوم الرســـــــــوم
للســـــــودانيين لألجانــــــــا
بالدوالر
بالجني

الطا والعلوم الصحية – الطا

147-6-721100

300000

3000

الطا والعلوم الصحية – التمريض

147-6-721500

80000

1500

الهندسة المدنيـــة

147-6-581200

75000

1000

هندسة التعدين – ط ا لقط

147-6-541100

75000

1000

الهندسة الميكانيـكية

147-6-521100

75000

1000

الهندسة الكهربــا ية

147-6-521200

80000

1000

كلية الزراعة والموارد الطبيعية

147-6-621100

40000

1000

كلية علوم الحاسوا وتقانة المعلومات – علوم الحاسوا

147-6-481100

50000

1000

كلية علوم الحاسوا وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات

147-6-481200

50000

1000

اإلقتصاد والعلوم اإلدارية

147-6-341100

40000

1000

التربية القسم العلمي

147-6-141500

40000

1000

التربية القسم األدبي

147-6-142500

35000

1000

التربية أسـاس

147-6-143100

35000

1000
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جامعــة اإلمـام المهــد
اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الرســــــــــــوم الرســـــــــوم
للســــــودانيين لألجانــــــــا
بالدوالر
بالجني

الطا والجراحة

149-6-721100

350000

8000

علوم المختبرات الطبية

149-6-721400

200000

6000

علوم التمريض

149-6-721500

150000

4000

الصحة العامة وصحة البي ة

149-6-721600

100000

3000

الهندسة الميكانيكية

149-6-521100

100000

3000

هندسة التصنيا السذا ي

149-6-521101

80000

2500

الهندسة الكيميا ية

149-6-521300

100000

3000

الهندسة الكهربا ية

149-6-521200

100000

3000

الهندسة المدنية

149-6-581200

100000

3000

علوم الحاسوا وتقنية المعلومات – علوم الحاسوا

149-6-481100

50000

2000

علوم الحاسوا وتقنية المعلومات – تقنية المعلومات

149-6-481200

50000

2000

الشـريعة والقانـون

149-6-381200

40000

1500

االقتصاد والعلوم اإلدارية

149-6-341100

50000

2000

اآلداا

149-6-221100

40000

1000

التربية القسم العلمى

149-6-141500

50000

1000

التربية القسم األدبى

149-6-142500

40000

1000
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جامعــة بـخـت الرضـا
رمز الكلية

اســــــــم الكليــــــــة

الطا والعلوم الصحية – الطا والجراحة

151-6-721100

الـطـا والعلوم الصحية – علوم المختبرات الطبية

151-6-721400

الطا والعلوم الصحية – علوم التمريض
الزراعة والموارد الطبيعيـة
العلـوم قسم الحاسوا
العلـوم قسم األحياء
العلـوم قسم الرياضيات
االقتصاد والعلوم اإلدارية
اآلداا
التربية القسم العلمي
التربية القسم األدبي
التربية القسم األدبي ( -نعيمة)  -طالبات
التربية أساس
القانون

151-6-721500
151-6-621100
151-6-481100
151-6-421100
151-6-461100
151-6-341100
151-6-221100
151-6-141500
151-6-142500
151-6-142501
151-6-143100
151-6-381100
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للســـــودانيين لألجانـــــــا
بالدوالر
بالجني
350000
150000
100000
40000
40000
40000
40000
40000
35000
40000
35000
35000
35000
35000

4000
3500
3500
1500
1500
1500
1500
2000
1500
1500
1500
1500
1500
2000
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جامعــة كردلـان
رمز الكلية

اســــــــم الكليــــــــة

الرســـــــــــــوم الرســـــــــوم
للســـــــودانيين ل جانــــــــا
بالدوالر
بالجني

الطـا والعلوم الصحية – الطا

153-6-721100

300000

5000

المختبرات الطبية

153-6-721400

200000

3000

التمريض

153-6-721500

150000

2000

الصحة العامة

153-6-721600

80000

2000

الهندسة والدراسات التقنية  -المدنية

153-6-581200

130000

3000

الهندسة والدراسات التقنية  -الميكانيكا

153-6-521100

130000

2500

الهندسة والدراسات التقنية – الكهرباء

153-6-521200

130000

2500

الهندسة والدراسات التقنية  -الكيميا ية

153-6-521300

130000

2500

دراسات الحاسوا واإلحصاء – علوم الحاسوا

153-6-481100

150000

2500

دراسات الحاسوا واإلحصاء – الحوسبة اإلحصا ية

153-6-481104

150000

2500

دراسات الحاسوا واإلحصاء – تقانة المعلومات

153-6-481200

150000

2500

الموارد الطبيعية والدراسات البي ية

153-6-441600

80000

1000

العلـوم أحياء

153-6-421100

80000

1500

العلـوم رياضيات

153-6-461100

80000

1500

153-6-341100

110000

2000

اآلداا

153-6-221100

70000

1000

التربية القسم العلمي

153-6-141500

80000

1000

التربية أدبي

153-6-142500

70000

1500

التربيـة أسـاس

153-6-143100

70000

1000

اإلقتصاد والدراسات التجارية
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جامعــة الدلنــب
رمز الكلية

الرســـــــــــوم
بالجني

اســــــــم الكليــــــــة
الطا والعلوم الصحية – علوم التمريض

155-6-721500

50000

الطا والعلوم الصحية – الصحة العامة

155-6-721600

50000

العلوم الزراعيـة

155-6-621100

15000

العلوم أحياء

155-6-421100

15000

العلوم رياضيات

155-6-461100

15000

علوم الحاسوا وتقانة المعلومات – علوم الحاسوا – الدلنب

155-6-481100

17000

علوم الحاسوا وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات – الدلنب

155-6-481200

17000

علوم الحاسوا وتقانة المعلومات – نظم المعلومات  -الدلنب

155-6-481500

17000

تنمية المجتما

155-6-312100

15000

التربية القسم العلمي

155-6-141500

15000

التربية القسم األدبي

155-6-142500

15000

المـعـلـمـيــن

155-6-143100

15000

التربية البدنية وعلوم الرياضة

155-6-145100

17500
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دليل القبول على النفقة الخاصة للجامعات الحكومية فقط 2021 / 2020م

جامعــة را كردلـان
الرسوم بالجني

اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الطا والعلوم الصحية – الطا

157-6-721100

230000

علوم المختبرات الطبية

157-6-721400

150000

الصحة العامة وصحة البي ة

157-6-721600

45000

علوم البصريات  -النهود

157-6-722400

60000

القبالة والتمريض  -علوم التمريض

157-6-721500

80000

القبالة والتمريض – القبالة – النهود – طالبات لقط

157-6-722500

60000

الطا البيطري

157-6-641100

30000

االنتاج الحيوانى

157-6-641700

21000

علوم الحاسوا وتقانة المعلومات – علوم الحاسوا  -النهود

157-6-481100

30000

علوم الحاسوا وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات – النهود

157-6-481200

30000

علوم الحاسوا وتقانة المعلومات – نظم المعلومات  -النهود

157-6-481500

30000

الشريعة والقانون

157-6-381200

21000

الدراسات االقتصادية واالجتماعية

157-6-311100

21000

العلوم االدارية

157-6-341100

21000

اإلع م

157-6-321100

21000

العلوم اإلس مية واللسة العربية

157-6-224300

21000

التربية القسم العلمي

157-6-141500

21000

التربية القسم األدبي

157-6-142500

21000

التربية أساس

157-6-143100

21000
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جامعــة الس م
الرســوم للســودانيين
بالجني

الرســوم ل جانــا
بالدوالر

4000

اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الطا والعلوم الصحية – بكالريوس الطا

159-6-721100

80000

الطا والعلوم الصحية – بكالريوس التمريض

159-6-721500

30000

1500

الطا البيطر

159-6-641100

22000

1500

هندسة النفط والمياه – هندسة النفط

159-6-521600

30000

1000

هندسة النفط والمياه – هندسة إستكشاف نفطى -ط ا

159-6-521601

30000

1000

هندسة النفط والمياه – هندسة التكرير والبتروكيماويات

159-6-521602

30000

1000

الموارد الطبيعية والدراسات البي ية

159-6-441600

22000

1000

العلوم اإلدارية والمالية

159-6-341100

20000

1000

االقتصاد وتنميـة المجتمـا

159-6-311100

20000

1000

اآلداا

159-6-221100

10000

300

كلية التربية القسم العلمي – الفولة

159-6-141500

18000

300

كلية التربية القسم األدبى  -الفولة

159-6-142500

18000

300

التربية أساس

159-6-143100

17000

300
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جامعــة الفـاشــر
الرســوم للســودانيين
بالجني

الرســوم ل جانــا
بالدوالر

5000

اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الطا

161-6-721100

120000

كلية طا األسنان

161-6-721200

100000

3000

العلوم الصحية – علوم التمريض

161-6-721500

40000

2000

المختبرات الطبية

161-6-721400

60000

3000

كلية الطا البيطري

161-6-641100

50000

1500

الهندسة قسم الهندسة المدنية

161-6-581200

50000

3000

الهندسـة قسم الهندسة الكهربا ية

161-6-521200

50000

3000

علوم البي ة والموارد الطبيعيـة

161-6-441600

30000

1500

علوم الحاسوا وتقانة المعلومات – علوم الحاسوا

161-6-481100

30000

1750

علوم الحاسوا وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات

161-6-481200

30000

1750

العلوم الرياضية – الرياضيات  -الفاشر

161-6-461200

25000

1500

العلوم الرياضية – اإلحصاء – الفاشر

161-6-461300

25000

1500

العلوم الرياضية – الرياضيات  /حاسوا – الفاشر

161-6-481103

25000

1500

العلوم الرياضية – اإلحصاء  /حاسوا  -الفاشر

161-6-481104

25000

1500

الشريعة والقانون

161-6-381200

25000

1000

العلوم اإلدارية

161-6-341100

25000

1000

إقتصاد والدراسات اإلجتماعية

161-6-311100

اآلداا

161-6-221100

25000
25000

1000
1000

القرآن الكريم ود.االس مية  -القراءات

161-6-224201

25000

1000

القرآن الكريم ود.االس مية – د.اإلس مية

161-6-224300

25000

1000

التربيـة القسم العلمي

161-6-141500

30000

1500

التربيـة القسم األدبي

161-6-142500

25000

1000

التربية أساس

161-6-143100

25000

1000
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دليل القبول على النفقة الخاصة للجامعات الحكومية فقط 2021 / 2020م

جامعــة نيــــاال
رمز الكلية

اســـــــم الكليــــــــة

الرســـــــــــــوم الرســـــــــوم
للســـــــودانيين لألجانــــــــا
بالدوالر
بالجنية

100000
40000
40000
40000
40000

5000
2500
3000
3000
3000
2500

الطا

163-6-721100

العلوم البيطرية

163-6-641100

الهندسة المدنية

163-6-581200

الهندسة الميكانيكية

163-6-521100

الهندسة الكهربا ية وااللكترونية

163-6-521200

العلوم وتقانة المعلومات – علوم الحاسوا

163-6-481100

30000

العلوم وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات

163-6-481200

30000

2500

العلوم والتقانة قسم األحياء

163-6-421100

العلوم والتقانة قسم الرياضيات

163-6-461100

25000
25000

2500
2500

القانون والشريعة

163-6-381200

20000

1000

اإلقتصاد والدراسات التجارية

163-6-341100

20000

1000

التربية القسم العلمي

163-6-141500

25000

2500

التربية القسم األدبي

163-6-142500

20000

1000

التربية أسـاس

163-6-143100

20000

1000
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جامعــة زالنجــى
اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الرســــــــــــــــوم
للســــــــــودانيين
بالجنية

الرســـــــــــوم
لألجانـــــــــــا
بالدوالر

الطا

165-6-721100

90000

8000

العلوم الصحية – علوم التمريض

165-6-721500

30000

4000

العلوم الصحية – الصحة العامة

165-6-721600

26000

4000

الزراعة

165-6-621100

10000

2000

علوم السابات

165-6-623100

10000

2000

علوم وتقانة االنتاج الحيوانى  -مكجر

165-6-641700

10000

2000

علوم الحاسوا وتقانة المعلومات – علوم الحاسوا

165-6-481100

12000

3000

علوم الحاسوا وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات

165-6-481200

12000

3000

علوم الحاسوا وتقانة المعلومات – شبكات الحاسوا

165-6-481300

12000

3000

اإلقتصاد والعلوم اإلدارية

165-6-341100

10000

2400

التربية القسم العلمي

165-6-141500

10000

2000

التربية القسم األدبي

165-6-142500

10000

2000

التربية مرحلة األساس

165-6-143100

10000

2000
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جامعــة الجنينة
رمز الكلية

الرســــــــــــــــوم
للســــــــــودانيين
بالجنية

الرســـــــــــوم
لألجانـــــــــــا
بالدوالر

اســــــــم الكليــــــــة

الطا

167-6-721100

150000

3500

العلوم الصحية – التمريض

167-6-721500

60000

2500

العلوم الصحية – الصحة العامة

167-6-721600

50000

2500

كليـة العلوم البيطرية

167-6-641100

60000

2500

كليـة علوم التقانة – علوم الحاسوا – الجنينة

167-6-481100

50000

2000

كليـة علوم التقانة – تقانة المعلومات – الجنينة

167-6-481200

50000

2000

التربيـة القسم العلمي

167-6-141500

40000

2000

االقتصاد والدراسات االجتماعية

167-6-311100

35000

2000

اإلع م

167-6-321100

35000

2000

القانون

167-6-381100

35000

2000

التربية القسم األدبى

167-6-142500

35000

2000

التربية أساس

167-6-143100

25000

2000

الدراسات اإلس مية

167-6-224300

25000

1500
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جامعــة عبداللطيف الحمد التكنولوجية
رمز الكلية

الرســــــــــــــــوم
للســــــــــودانيين
بالجنية

الرســـــــــــوم
لألجانـــــــــــا
بالدوالر

الطا والعلوم الصحية – الطا والجراحة

169-6-721100

300000

10000

الطا والعلوم الصحية – المختبرات الطبية

169-6-721400

200000

6000

الطا والعلوم الصحية – علوم التمريض

169-6-721500

100000

3000

الهندسـة  -الهندسة المدنية

169-6-581200

150000

6000

الهندسـة  -الهندسة الصناعية

169-6-521101

150000

6000

الهندسـة  -الهندسة الميكانيكية

169-6-521100

150000

6000

الهندسـة  -الهندسة الكهربا ية

169-6-521200

150000

6000

العلوم والتكنولوجيا – تقانة المعلومات

169-6-481200

150000

5000

العلوم اإلجتماعية واإلدارية  -ادارة االعمال

169-6-341300

100000

5000

اســــــــم الكليــــــــة
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جامعــة الضعين
رمز الكلية

الرســــــــــــــــوم
للســــــــــودانيين
بالجنية

الرســــــــــــوم
لألجانـــــــــــا
بالدوالر

الطا والجراحة

171-6-721100

80000

8000

علوم المختبرات الطبية

171-6-721400

50000

4500

التمريض

171-6-721500

40000

3500

الهندسة – الهندسة الميكانيكية

171-6-521100

40000

3500

الهندسة – الهندسة المدنية

171-6-581200

40000

3500

الهندسة – الهندسة الكهربا ية واإللكترونية

171-6-521200

40000

3500

الهندسة – هندسة التعدين

171-6-541100

40000

3500

علوم الحاسوا وتقانة المعلومات – علوم الحاسوا

171-6-481100

30000

2500

علوم الحاسوا وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات

171-6-481200

30000

2500

اإلنتاج الحيوانى

171-6-641700

20000

2000

التربية القسم العلمي

171-6-141500

20000

2000

التربية القسم األدبي

171-6-142500

20000

2000

القانون

171-6-381100

30000

2500

العلوم اإلدارية
الدعوة والدراسات اإلس مية

171-6-341100
171-6-224300

30000
20000

2500
2000

كليـة الدراسات التنموية

171-6-312100

20000

2000

اســــــــم الكليــــــــة
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جامعــة السودان التقانية – كلية نياال التقنية
رمز الكلية

اســــــــم الكليــــــــة

البكالريوس التقانى لــى هندســة الكهربــاء -
اإللكترونيات

173-6-5234000001

البكالريوس التقانى لى الهندسة الميكانيكية
 -سيارات

173-6-5231020001

البكالريوس التقانى لى هندسة المبانى

173-6-5822000001

الرســــــــــــوم
للســــــودانيين
بالجنية

الرســـــــــــوم
لألجانــــــــــا
بالدوالر

40000

1000

40000

1000

40000

1000

جامعــة السودان التقانية – كلية المحيريا التقنية
اســــــــم الكليــــــــة

البكالريوس التقـانى لـى الهندسـة الكهربا يـة –
القدرة

رمز الكلية

173-6-5232020002

الرســــــــــــوم
للســــــودانيين
بالجنية

الرســــــــــــوم
لألجانــــــــــــا
بالدوالر

40000

1000

جامعــة السودان التقانية – كلية ودمدني التقنية
اســــــــم الكليــــــــة

البكالريوس التقانى لى الهندسة الميكانيكيــة
 -سيارات

رمز الكلية

173-6-5231020004

الرســــــــــــوم
للســــــودانيين
بالجنية

الرســــــــــــوم
لألجانــــــــــــا
بالدوالر

40000

1000

جامعــة السودان التقانية – كلية كس التقنية
اســــــــم الكليــــــــة

البكالريوس التقانى لى الهندســة الميكانيكيــة
– تبريد وتكييف

رمز الكلية

173-6-5231040006
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الرســــــــــــوم
للســــــودانيين
بالجنية

الرســـــــــــــوم
لألجانــــــــــــا
بالدوالر

40000

1000
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جامعــة السودان التقانية – كلية بورتسودان التقنية
رمز الكلية

الرســــــــــــوم
للســــــودانيين
بالجنية

الرســــــــــــــوم
لألجانـــــــــــــا
بالدوالر

173-6-5822000007

40000

1000

اســــــــم الكليــــــــة

البكالريوس التقانى لى هندسة المبانى

جامعــة السودان التقانية – كلية الجريف شرق التقنية
الرســــــــــــوم
للســــــودانيين
بالجنية

الرســــــــــــــوم
لألجانـــــــــــــا
بالدوالر

البكــالريوس التقــانى لــى الهندســة الكهربا يــة –
اإللكترونيات

173-6-5234000009

40000

1000

البكالريوس التقانى لى هندسة الميكاترونكس

173-6-5236000009

40000

1000

رمز الكلية

اســــــــم الكليــــــــة

جامعــة السودان التقانية – كلية القطينة التقنية
اســــــــم الكليــــــــة

البكــالريوس التقــانى لــى الهندســة الكهربا يــة –
القدرة

رمز الكلية

173-6-5232020013

الرســــــــــــوم
للســــــودانيين
بالجنية

الرســــــــــــــوم
لألجانـــــــــــــا
بالدوالر

40000

1000

جامعــة السودان التقانية – كلية الفاشر التقنية
رمز الكلية

الرســــــــــــوم
للســــــودانيين
بالجنية

الرســــــــــــــوم
لألجانـــــــــــــا
بالدوالر

173-6-4812000024

30000

1000

اســــــــم الكليــــــــة

البكالريوس التقانى لى تقانة المعلومات
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جامعــة المناقل للعلوم والتكنولوجيا
رمز الكلية

الرســــــــــــــــوم
للســــــــــودانيين
بالجنية

الرســــــــــــوم
لألجانــــــــــــا
بالدوالر

الطا والجراحة  -المناقل

175-6-721100

120000

3000

طا األسنان – المناقل

175-6-721200

110000

3000

الصيدلة – المناقل

175-6-721300

100000

3000

المختبرات الطبية – المناقل

175-6-721400

80000

3000

التمريض – المناقل

175-6-721500

80000

2000

الهندسة  -الميكانيكية –  24القرشى

175-6-521100

25000

1500

الهندسة  -الكهربا ية –  24القرشى

175-6-521200

25000

1500

العلوم اإلدارية –  24القرشى

175-6-341100

20000

1500

اســــــــم الكليــــــــة
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جامعــة شرق كردلان
رمز الكلية

الرســـــــــــــــــوم
للســـــــــــودانيين
بالجنية

الرســــــــــــوم
لألجانــــــــــــا
بالدوالر

الهندسـة – الهندسة المدنية  -ابوجبيهة

177-6-581200

50000

3000

الهندسة  -الهندسة الميكانيكية – ابوجبيهة

177-6-521100

50000

3000

الهندسة  -الهندسة الكهربا ية – ابوجبيهة

177-6-521200

50000

3000

السابات وعلوم المراعى – رشاد

177-6-623100

20000

2000

علوم الحاسوا وتقانة المعلومات  -كالوقى

177-6-481100

20000

2000

اإلنتاج الحيوانى  -ابوكرشوال

177-6-641700

20000

2000

اإلقتصاد

177-6-341100

15000

2000

العلوم اإلس مية والعربية

177-6-224300

12000

2000

التربيـة القسـم العلمي – العباسية تقلى

177-6-141500

15000

2000

التربيـة القسم األدبي – العباسية تقلى

177-6-142500

12000

2000

التربية أساس – العباسية

177-6-143100

12000

2000

اســــــــم الكليــــــــة
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الجامعة التكنولوجية – الخرطوم
رمز البرنامب

الرســــــــــــوم
للســــــودانيين
بالجنية

الرسوم لألجانـا
بالدوالر

علوم التمريض

179-6-721500

100000

5000

العماره

179-6-581100

85000

4000

البكـــالريوس التكنولـــوجى لـــى الهندســـة
المدنية

179-6-582100

80000

4000

البكالريوس التكنولوجى لى هندسـة الكهربـاء
 -تحكم

179-6-523201

85000

5000

البكالريوس التكنولوجى لى هندسـة الكهربـاء
 -قدرة

179-6-523202

85000

5000

البكالريوس التكنولوجى لى هندسـة الكهربـاء
 -اتصاالت

179-6-523401

85000

5000

البكالريوس التكنولوجى لى هندسـة الكهربـاء
– الكترونيات وحاسوا

179-6-523400

85000

5000

الدراسـات التجـارية

179-6-341100

50000

2500

نظم المعلومات – ( المحاسبية – اإلداريــة
– المصرلية )

179-6-343100

60000

3000

علوم الحاسوا  -تقانة المعلومات

179-6-481200

70000

3500

القانون

179-6-381100

50000

2500

اسم الكلية
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