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القبول على النفقة الخاصة
أسس وضوابط القبول على النفقة الخاصة
 -(1) -17يكون القبول على النفقة الخاصة وفق الضوابط واألسس اآلتية:
)أ( -تقبل اعداد إضافية فوق العدد المخطط للدراسة عل5ى نظ5ام النفق5ة الخاص5ة ش5ريطة أن
تك55ون المقاع55د المخصص55ة لك55ل كلي55ة  %50م55ن الع55دد المخط55ط للقب55ول الع55ام للكلي55ة أو
التخصص المعني .
)ب( -ال تق555ل النس555بة المئوي555ة ع555ن  %10كح555د أدن555ى م555ن نس555بة القب555ول الع555ام للكلي555ة أو
التخصص المعني .
)ج( -تح555دد ك555ل مؤسس555ة الرس555وم الدراس555ية للقب555ول عل555ى نظ555ام النفق555ة الخاص555ة بكلياتھ555ا
المختلفة.
)د( -ال يجوز الى مؤسسة تخفيض الرسوم الدراسية للطالب المقبولين على النفق5ة الخاص5ة
بمؤسسات التعليم العالي الحكومية.
)ه( -ال يجوز الى مؤسسة تعليمية حكومية ان تقدم منحا ً للطالب السودانيين.
) -(2يقب55ل الطال55ب الس55وداني الحاص55ل عل55ى ش55ھادة الحفظ55ه الص55ادرة م55ن جامع55ة الق55ران الك55ريم
والعلوم اإلس5المية عل5ى النفق5ة الخاص5ة بمؤسس5ات التعل5يم الع5الي الحكومي5ة واالھلي5ة بع5د
سداد  %50من رسوم النفقة الخاصة للكلية المعنية.
) -(3مع مراعاة ما جاء في البنود أعاله تطب5ق كاف5ة الل5وائح واألس5س والض5وابط المعم5ول بھ5ا
في القبول العام في منافسة النفقة الخاصة.

قبول أبناء وازواج العاملين
بمؤسسات التعليم العالي الحكومية
 (1) -18يقبل ابناء وازواج العاملين مجانا ً ضمن ف5رص القب5ول الع5ام ببرن5امج البك5الريوس ف5ى
المؤسسات الحكومية عند استيفائھم شروط القبول العام.
) (2يج55وز قب55ولھم عل55ى نظ55ام النفق55ة الخاص55ة ببرن55امج البك55الريوس إذا اس55توفوا الش55روط
اآلتية:ـ
ً
) أ ( أن يكون العامل مباشرا للعمل.
)ب( ان يكون قد أمضى عامين في الخدمة على األقل أو عاما ً كامالً بعد إع5ادة التعي5ين ف5ى
ذات المؤسسة التى كان يعمل بھا.
)ج ( دون االخ55الل باحك55ام الفق55رة )ب( يج55وز قب55ول ابن55اء الع55املين ال55ذين ل55م يس55توفوا ش55رط
الفترة الزمنية على النفقة الخاصة بعد دفع  %50من الرسوم الدراس5ية المق5ررة عل5ى
النفقة الخاصة على أن تعدل الرسوم الى  %25بعد استيفاء الفترة الزمنية .
) د ( الع55املون بمؤسس55ات التعل55يم الع55الى ال55ذين تكلفھ55م الدول55ة لش55غل مناص55ب دس5تورية أو
تنفيذي55ة خ55ارج مؤسس55ات التعل55يم الع55الى يقب55ل أبن55اؤھم ض55من قب55ول ابن55اء الع55املين بع55د
سداد  %50من رسوم النفقة الخاصة للكلية أو التخصص المعني .
) ه ( إعتم55اد إس55تمارة الوض55ع ال55وظيفي الص55ادرة م55ن اإلدارة و ُتعم55م ھ55ذه االس55تمارة لجمي55ع
الفئات المستثناة على أن تجدد سنويا.
) و ( ي55تم القب55ول بنس55بة  %25م55ن الع55دد المخط55ط للقب55ول عل55ى النفق55ة الخاص55ة للكلي55ة أو
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التخصص المعني .
) ز ( يتم القبول بعد دفع  %25من الرسوم الدراس5ية المق5ررة عل5ى النفق5ة الخاص5ة للكلي5ة
المعنية.
) ح ( ال تق55ل النس55بة المئوي55ة للقب55ول عل55ي النفق55ة الخاص55ة لك55ل كلي55ة ع55ن  %10م55ن نس55بة
القبول العام للكلية المعنية.

قبول أبناء المتقاعدين من العاملين
بمؤسسات التعليم العالي الحكومية
 -19يقبل أبناء المتقاع5دين م5ن الع5املين بمؤسس5ات التعل5يم الع5الي الحكومي5ة وفق5ا ً
لآلتي:
) (1يقبل أبناء المعاشيين من العاملين الذين أكملوا سن التقاعد اإلجباري وھم على رأس
العم55ل ف55ي مؤسس55ات التعل55يم الع55الى للس55نوات العش55رة االخي55رة م55ن خ55دمتھم أس55و ًة بأبن55اء
العاملين.
) (2يقبل أبناء المعاشيين من العاملين الذين أكملوا سن التقاعد االختياري وعمل5و لفت5رة
التقل عن خمسة وعشرين عاما ً أسو ًة بأبناء العاملين.
) (3دون االخ55الل بم55ا ج55اء ف55ي الم55ادة  2/18يعام55ل أبن55اء المت55وفين بمؤسس55ات التعل55يم
العالي وھم على راس العمل نفس معاملة أبناء العاملين.

قبول أبناء أعضاء مجالس مؤسسات التعليم العالي الحكومية
 (1) -20يـُقبل أبناؤھم على النفقة الخاصة بمؤسساتھم بعد دفع  %50من الرسوم الدراسية.
) (1يتمتع الطالب المقبول وفق البند ) (1لھذا اإلمتياز حتى تخرجه من الجامعة.

قبول أبناء العاملين بمؤسسات التعليم العالي الخاص األھلي واالجنبي
 -21يج5وز لك5ل مؤسس5ة م5ن مؤسس5ات التعل5يم الع5الي الخ5اص واالھل5ي واألجنب5ي إب5رام اتف55اق
ثن55ائي م55ع أي م55ن مؤسس55ات التعل55يم الع55الي الحكومي55ة لتب55ادل تخف55يض الرس55وم الدراس55ية
ألبناء العاملين بھما المقبولين على النفقة الخاصة.

قبول الطالب الوافدين
 -22يقبل الطالب الوافدين في مؤسسات التعليم العالي كاالتي:
) -(1قبول الطالب الوافدين -:
ي55تم قب55ولھم عل55ى الم55نح المخصص55ة لل55دول والمنظم55ات الدولي55ة واالقليمي55ة بواس55طة لجن55ة
يشكلھا رئيس المجلس ويحدد اختصاصاتھا وسلطاتھا وفقا ً للضوابط التي تحددھا اإلدارة.
) -(2قبول الطالب الوافدين على النفقة الخاصة:ـ
ي555تم قب555ولھم عل555ى اال يتع555دى ع555ددھم  %50م555ن الع555دد المخط555ط للقب555ول الع555ام للكلي555ة أو
التخصص المعنى.
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قبول حملة الدرجات الجامعية:
 -23يجوز قبولھم وفق الشروط التالية :
) .(1ان تك55ون الش55ھادة الجامعي55ة للطال55ب المتق55دم مس55توفية لش55روط القب55ول للكلي55ة أو
التخصص المعني
) .(2المتق55دمون للمؤسس55ات الحكومي55ة عل55يھم اس55تيفاء الح55د األدن55ى للقب55ول عل55ى النفق55ة
الخاصة للكلية أو التخصص المعني فى السنة المعنية.
) .(3المتق555دمون للمؤسس555ات األھلي555ة عل555يھم اس555تيفاء الح555د االدن555ى للقب555ول بالكلي555ة أو
التخصص المعني وأستيفاء النسبة المحددة .
) .(4ان يكون القبول بعد السنة االولي على النفقة الخاصة برسوم دراسية كاملة.
) .(5ان يك55ون التق55ديم للقب55ول ع55ن طري55ق المؤسس55ة وذل55ك بنس55بة ال تتع55دى  %10م55ن
العدد المخطط للكلية أو التخصص المعني.
) .(6أن يكون القبول من السنة الثانية فقط.
) .(7أن يكون ھنالك تفرغ كامل للدراسة )إرفاق خطاب تف5رغ كام5ل م5ن المؤسس5ة الت5ى
يعمل بھا(.
) .(8ع5دم قب5ول األس5اتذة والع5املين بمؤسس5ات التعل5يم الع5الي ف5ى نف5س المؤسس5ة الت5ى
يعملون بھا.
) .(9أن التك555ون ھنال555ك دراس555ة مزدوج555ة )متزامن555ة( عل555ى أي مس555توى ) ال555دبلوم –
البكالريوس أو الدراسات العليا(.
) .(10أن يكون ھنالك كورس تعويضي فى مقررات المستوى األول.
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جدول رقم )(1
المواد المؤھلة للقبول
 . 1الشھادة السودانية:ـ
التربية الدينية :التربية اإلسالمية أو التربية المسيحية أو التربية اإلسالمية الخاصة.
اللغة العربية :اللغة العربية العامة أو اللغة العربية الخاصة.
اللغة اإلنجليزية .
الرياضيات :رياضيات أساسية أو رياضيات متخصصة.
علوم الحاسوب – العلوم الھندسية – العلوم التجارية – اإلنت5اج الزراع5ي والحي5واني –
األحياء – الفيزياء – الكيمياء – الدراسات اإلسالمية – اللغ5ة العربي5ة المتقدم5ة – اللغ5ة
الفرنسية – الجغرافيا والدراسات البيئية – التاريخ – العلوم العسكرية – العل5وم األس5رية
– الفن5ون والتص55ميم – اإلقتص55اد والتج55ارة – المحاس55بة المالي55ة – التك55اليف والض55رائب –
الرياض55ة المالي55ة – الرس55م الفن55ي – أص55ول الص55ناعات – البس55اتين – التص55نيع الغ55ذائي –
البت55رون – التص55ميم الفن55ي – الطھ55ي العمل55ي – المالب55س واألنس55جة – ت55اريخ الفن55ون –
التغذية – الرسم والتلوين – الديكور.

 .2شھادة القرآن الكريم و الدراسات اإلسالمية:ـ
الق55رآن الك55ريم – الق55راءات – الفق55ه – التوحي55د – التفس55ير – المي55راث – المص55طلح –
النحو – الصرف – األدب – البالغة.

 .3الشھادات العربية-:
تحسب نسبة القبول للكليات من الشھادة العربية وفق االتي-:
)أوال(  :القسم العلمي للكليات العلمية ـ أحياء:ـ
اللغة العربية  ،اللغة اإلنجليزية ،التربي5ة الديني5ة ،الرياض5يات األولي5ة ،األحي5اء ،الكيمي5اء و
الفيزياء.
)ثانيا(  :القسم العلمي للكليات العلمية ـ رياضيات:ـ
اللغة العربية ،اللغـة اإلنجليزية ،التربية الدينية ،الرياض5يات األولي5ة ،الكيمي5اء ،الفيزي5اء و
)األحياء أو الجيولوجيا أو تكنولوجيا المعلومات (.
)ثالثا( :القسم األدبي لكليات اإلقتصاد ,التجارة و العلوم اإلدارية:ـ
اللغة العربية ،اللغة اإلنجليزية ،التربية الدينية ،الرياضيات األولية ،واحسن ثالث مواد من
المواد اآلتية ) :علم النفس ـ عل5م اإلجتم5اع ـ الفلس5فة ـ المحاس5بة ـ اإلقتص5اد ـ الجغرافي5ا ـ
التاريخ (.
)رابع55ا(  :القس55م األدب55ي لكلي55ات اآلداب ,الش55ريعة والق55انون ,التربي55ة القس55م األدب55ي ,كلي55ات
القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية:ـ
اللغة العربية ،اللغة اإلنجليزية ،التربية الدينية ،الجغرافيا ،التاريخ وأحسن مادتين من
) الرياضيات ـ الفلسفة ـ علم النفس ـ علم اإلجتماع(.

 .4الشھادات االجنبية -:
الرياضيات االولية – اللغة االنجليزي5ة ) اللغ5ة االنجليزي5ة كلغ5ة أول5ى او ثاني5ة تحس5ب م5رة
واح55دة فق55ط ( – الفيزي55اء – الكيمي55اء – األحي55اء – الرياض55يات االض55افية – اللغ55ة العربي55ة
)كلغة أولى فقط( – اللغة الفرنسية – اللغة االلمانية – الدراس5ات الديني5ة – الجيولوجي5ا –
الحاسوب – تقنية المعلومات – التنمية – تنمية الطفل – الجغرافيا – التاريخ – المحاسبة
– اإلدارة – اإلقتصاد – الفنون والتصميم – الوسائط .
على أن تحسب النسبة للقبول بالكليات كاآلتي -:
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)أوال(  :القسم العلمي للكليات العلمية – أحياء:ـ
اللغة اإلنجليزية ،الرياضيات األولية ،األحياء ،الكيمياء ،الفيزياء و)أفضل مادتين م5ن الم5واد
المؤھلة للقبول( كما ھو مبين أعاله.

)ثانيا(  :القسم العلمي للكليات العلمية  -رياضيات:ـ
اللغ55ة اإلنجليزي55ة ,الرياض55يات االولي55ة ,الفيزي55اء ,الكيمي55اء ,الرياض55يات اإلض55افية و)أفض55ل
مادتين من المواد المؤھلة للقبول( كما ھو مبين أعاله.

)ثالثا(  :القسم األدبي لكليات العلوم اإلنسانية والعلوم اإلجتماعية:ـ
اللغة اإلنجليزية ,لغة عالمية أخرى ,الجغرافيا ,التاريخ ,الرياضيات االولية و )أفض5ل م5ادتين
من المواد المؤھلة للقبول( كما ھو مبين أعاله.

جدول رقم )(2
الشروط العامه للشھادات االجنبية
 .1شھادة ) (IGCSEو ):(GCE
يسمح بالتقديم بشھادة ) (IGCSEو ) (GCEالمستوى العادى للطالب الحاص5لين عليھ5ا
بعد أكمال المستوى الحادى عشر فقط ويجب ان يكون ھذا المس5توى موض5حا ً عل5ى الش5ھادة
الموثقة  ،أما الطالب الجالسين لشھادة ) (IGCSEو ) (GCEفى المستوى العاشر عل5يھم
إستيفاء الشروط التالية-:
)أوال(  :النجاح في كل من المواد السبع والتي تحسب منھا النسبة المئوية للقبول.
)ثانيا(  :الجلوس إلمتحان المس5توى المتق5دم س5نة واح5ده )  ( As Levelعل5ى أن تك5ون
المواد المطلوبة على النحو التالي .
) : (1طالب القسم العلمي أحياء )الذين يرغبون في القبول لكليات العلوم الطبية( عل5يھم الجل5وس
لمادتين تكون احداھما مادة األحياء واألخرى تكون من بين مواد )الفيزياء  -الكيمياء(.
) : (2طالب القسم العلمي رياضيات )الذين يرغبون في القب5ول لكلي5ات الھندس5ة( عل5يھم الجل5وس
لمادتين تكون احداھما مادة الرياضيات واألخرى تكون من بين مواد )الفيزياء  -الكيمياء(
) : (3ط55الب القس55م األدب55ي عل55يھم الجل55وس لم55ادة اللغ55ة االنجليزي55ة وم55ادة واح55ده م55ن الم555واد
االختيارية االخرى.
)ثالث55ا(  :تعتب55ر م55ادة الرياض55يات ف55ي المس55توى المتق55دم )  (As Levelتع55ادل م55ادة الرياض55يات
االضافية التي تؤھل لكليات الھندسة .
)رابعا(  :تحسب مادتي المستوى المتقدم وخمسة من مواد المستوى العادي في النس5بة المؤھل5ة
للقبول بعد استيفاء النجاح في سبع مواد كحد ادنى في المستوى العاشر .
)خامسا(  :يكون الطالب م5ؤھال للقب5ول بع5د نجاح5ه ف5ي س5بع م5واد ف5ي المس5توى الع5ادي وحاص5ل
على التقديرات من )  ( A* - Dوفي مادتين من المستوى المتقدم وحاصل عل5ى التق5ديرات
من )(A - D
)سادسا(  :تحسب النسبة المؤھلة للقبول لشھادة )  ( IGCSE & GCEعلى النحو التالي :
).(D =50) ، (C = 65) ، (B = 75) ، (A = 85) ، (A* = 95
)س5ابعا(  :تحس5ب النس5بة المؤھل5ة للقب5ول لم5ادتي المس5توي المتق5دم ) ( As Level
على النحو التالي-:
).(D = 50) ، (C = 65) ، (B = 75) ، (A = 95

 .2شھادة الدبلومة األمريكية-:
على الطالب الحاصلين على الشھادة الثانوية االمريكية إستيفاء الشروط التالية -:

10

دﻟﻴﻞ اﻟﻘﺒﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻘﻂ 2023 / 2022

)أوال(  :أن يكون الطالب حاصالً على شھادة الدبلومة االمريكي5ة )ش5ھادة التفاص5يل م5ن المس5توى
التاسع وحتى المستوى الثاني عشر( ). (Grades 9-10-11-12
)ثاني55ا(  :ان يك55ون الطال55ب حاص 5الً عل55ى الش55ھادة م55ن الم55دارس الحكومي55ة او الم55دارس الخاص55ة
المعتمدة من المؤسسات التعليمية للبلد الذي صدرت منه الشھادة .
)ثالثا(  :ان يكون الطالب حاصالً على النجاح في سبع م5واد ف5ي الش5ھادة الثانوي5ة االمريكي5ة وبم5ا
يتفق مع شروط القبول للكلية التي يرغب في االلتحاق بھا
)رابعا(  :أن يجلس الطالب إلختبارات ) ( Sat1 & Sat2
)خامسا(  :للقبول بكليات العلوم الطبي5ة أو الكلي5ات األخ5ري غي5ر الھندس5ية عل5ى الطال5ب الجل5وس
لم55ادتين ف555ي امتح555ان ) ( Sat2ھم555ا م555ادة األحي555اء وم555اده م555ن ب555ين م555واد )الفيزي555اء -
الكيمياء(.
)سادسا(  :للقبول بالكليات الھندسية أو الكليات األخري غير الطبية على الطالب الجلوس لم5ادتين
في امتحان ) ( Sat2ھما مادة الرياضيات وماده من بين مواد )الفيزياء  -الكيمياء(
)س55ابعا(:عل55ى ط55الب القس55م األدب55ي الجل55وس لم55ادة اللغ55ة االنجليزي55ة وم55ادة واح55دة م55ن الم55واد
االختيارية األخرى.
)ثامنا(  :تحسب النسبة للشھادة الثانوية كما يلي :
•  %30من مجموع درجات المواد السبع المؤھلة لكل كلية من الدبلوما األمريكية.
•  %30من مجموع درجات الطالب الحاصل عليھا في إمتحان ).(Sat1
•  %40من مجموع درجات الطالب الحاصل عليھا في إمتحان ) (Sat2أو )  ( Actأو) .( Ip

 .3شھادة الثانوية الكندية:

ُيقبل ُ الطالب الحاصلون على ھذه الشھادة بالشروط والقواعد التالية:
) (1النجاح في سبع مواد بما يتفق مع المواد المؤھلة المطلوبة لكل كلية.
) (2أن تكون ھذه المواد قد درسھا الطالب من الص5ف التاس5ع ال5ي الث5اني عش5ر) Grades-
 ( 9-10-11-12وفقا لما ھو متبع في الشھادة الثانوية األمريكية.

 .4الشھادة اإليرلندية
) (1تعتبر شھادة  School Leaving Certificateمؤھل5ة للقب5ول بش5رط اس5تيفاء
الطالب المواد المؤھلة المطلوبة والشروط الخاصة للقبول بالكلية التى يرغب ف5ى االلتح5اق
بھا.
) (2اما شھادة  Junior School Certificateفھي غير مؤھلة للقبول .

 .5البكالوريا العالمية IB Diploma Programme
) (1تعتب5ر ش5ھادة  IB Diploma Programmeمؤھل5ة للقب5ول بش5رط اس5تيفاء الطال5ب
المواد المؤھلة المطلوبة والشروط الخاصة للقبول بالكلية التى يرغب فى االلتحاق بھا
) (2أما شھادة  ( MYP) Middle Years Programmeفھي غير مؤھلة للقبول.

 .6الشھادة الثانوية الھندية
): (Central Board of Secondary and Senior education
ُيقبل ُ الطالب الحاصلون على الشھادة الثانوية الھندية من مدارس داخل الھند أو خارجھا
) إمتحان الوزارة  (Board -بمؤسسات التعليم العالى بشرط استيفاء الطالب المواد المؤھل5ة
المطلوبة والشروط الخاصة للقبول بالكلية الت5ى يرغ5ب ف5ى االلتح5اق بھ5ا ،وذل5ك ف5ى ض5وء م5ا
يلي-:
) (1تعتب5ر ش5ھادة المرحل5ة الثانوي5ة العلي5ا ) 12س5نه( Senior School Certificate
 Examinationمؤھلة للقبول .
) (2أ ّم5ا ش5ھادة المرحل5ة األول5ي وھ5ي مرحل5ة الثانوي5ة العام5ة ) 10س5نه( Secondary
 School Examinationفھي غير مؤھلة للقبول.
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 .7الشھادات المعادلة من الدول اإلفريقية-:
ُيقب5ل ٌ الط55الب ال55ذين يحص5لون عل55ى الش55ھادات الثانوي55ة العام55ة والت55ى تمنحھ55ا وزارات التربي55ة
والتعليم بھذه الدول وفق الشروط اآلتية:
) (1الجل5وس لس55بع م55واد كح55د أدن5ى عل55ى أن ي55تم الجل55وس لھ55ا ف5ى فت55رة امتح55ان واح55دة لك55ل
المواد المؤھلة للقبول.
) (2النجاح فى كل من المواد السبع والتى تحسب منھا النسبة المئوي5ة وبم5ا يتف5ق م5ع الم5واد
المؤھلة للقبول لكل كلية.

 .8الشھادة الثانوية األثيوبية :
) (1الش5ھادة الثانوي5ة االثيوبي5ة  Leaving School Certificateتؤھ5ل لاللتح5اق
بالجامعات بنفس الشروط المتبع5ة ف5ي الش5ھادة اإلنجليزي5ة ال  I.G.C.S.Eم5ن حي5ث
المواد المؤھلة للقبول بكل كلية بشرط الجلوس المتحان .Entrance exam
) (2الش55ھادة الثانوي55ة االثيوبي55ة م55ن خ55ارج اثيوبي55ا غي55ر مؤھل55ة للقب55ول اال بع55د الجل55وس
إلمتحان ) Entrance examامتحان الوزارة (Board -

 .9دول شرق افريقيا )كينيا – اوغندا  -تنزانيا(
الشھادات المؤھلة للقبول -:
) (1ش55ھادة ال ) (Higher School Certificateم55ن دول ش55رق افريقي55ا )كيني55ا
اوغندا تنزانيا(  :بنفس شروط . I.G.C.S.E
) (2ش5ھادة) : (East African Advancedتؤھ5ل لاللتح5اق بالجامع5ات الس5ودانية
بنفس شروط . I.G.C.S.E
) (3ش55ھادة  : East African Certificate of Educationتؤھ55ل لاللتح55اق
بالجامعات السودانية بنفس شروط I.G.C.S.E

 .10الشھادة التشادية -:
) (1شھادة البكالوريا التشادية مؤھلة للقبول بشرط استيفاء المواد المؤھل5ة عل5ى ان يجل5س
لھا من وزارة التربية التشادية)امتحان الوزارة . (Board -
) (2الشھادة الثانوية العربية من جمھورية تشاد مؤھلة للقبول بقسميھا.
) (3الشھادة العالمية من المدرسة العالمية التشادية بالمملكة العربية السعودية غي5ر مؤھل5ة
للقبول .

 .11نيجيريا
الشھادات المؤھلة للقبول:
) (1مجل55س غ55رب افريقي55ا باالمتحان55ات The west African Examination
)Council (WAEC
) (2مجل55س االمتحان55ات ال55وطنى بدول55ة نيجيري55ا The National Examination
)Council (NECO
) (3على الطالب احضار كرت فحص سارى المفعول.

 .12دول غرب إفريقيا )غانا – سيراليون  -جامبيا(
) (1شھادة  : High School Certificateبشرط استيفاء المواد المؤھلة للقبول بكل
كلية.

 .13جنوب افريقيا
) (1الش5ھادة الثانوي5ة م5ن الترنس5فال  Secondary School Certificate :تؤھ5ل
لاللتحاق بالجامع5ة ب5نفس ش5روط  I.G.C.S.Eم5ع إح5الل م5ادة العل5وم الطبيعي5ة )المس5توى
الرفيع(بدالً من مادتي الطبيعة و الكيمياء.
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) (2الش555ھادة الثانوي555ة م555ن نات555ال  :تؤھ555ل لاللتح555اق بالجامع555ات الس555ودانية ب555نفس ش555روط
I.G.C.S.E
) (3شھادتا:
Cape senior certificate.
Exam. Senior certificate.
تؤھل للقبول بشرط إستيفاء المواد المؤھلة للقبول لكل كلية بنفس شروط I.G.C.S.E

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

)ب(  :التخصص العلمي رياضيات :ـ
تحسب المفاضلة من مجموع مواد:
الرياضيات المتخصصة ,الفيزياء ,الكيمياء و ) العلوم الھندسية أو علوم الحاسوب(.

)ج(  :التخصص األدبي:ـ
تحسب المفاضلة من مجموع مواد:
اللغة العربية ,اللغة اإلنجليزية ,الرياضيات األساسية و)أحس5ن م5ادة م5ن الم5واد المؤھل5ة
للقبول(.
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تنبيھات ھامة يجب مراعاتھا
 (1لجنة قبول التعليم العالى ھ5ى الجھ5ة الوحي5دة المس5ئولة ع5ن ترش5يح الطال5ب للقب5ول
بالسنة األولى بمؤسسات التعليم العالى ،إال أنه يحق للمؤسسات قبول أو رفض أى
طال55ب مرش55ح إذا ثب55ت لھ55ا ،نتيج55ة إلج55راء المعاين55ة ،ع55دم إس55تيفاء الطال55ب لك55ل
الشروط المطلوبة.
 (2يح55ق للط55الب الس55ودانيين الحاص55لين عل55ى الش55ھادات الثانوي55ة للع55ام 2022م فق55ط
التقديم للقبول على النفقة الخاصة.
 (3يج55ب عل55ى الط55الب المتق 5دمين للدراس55ة عل55ى النفق55ة الخاص55ة التأك55د جي55دا م55ن ق55در
المصروفات الدراسية المقررة على الطالب لكل كلية أو قسم قبل الشروع فى ترتي5ب
رغباتھم فى اإلستمارة علما بأنه ال سبيل إللغاء أو تخفيض المصروفات.
 (4يجوز لمؤسسات التعليم الع5الى وض5ع أى ض5وابط أو ت5دابير تراھ5ا مناس5بة لض5مان
إستمرار الطالب فى دفع المصروفات السنوية المقررة عليھم.
 (5يح55ق للطال55ب ال55ذى ت55م ترش55يحه ف55ى القب55ول ف55ى ال55دور األول ،التق55ديم ف55ى القب55ول
الخ55ـاص إال أن55ه يفق55د حق55ه ف55ى القب55ول الع55ام ف55ى حال55ة قبول55ه للدراس55ة عل55ى النفق55ة
الخاصة.
 (6ي55تم ترش55يح الط55الب للقب55ول عل55ى النفق55ة الخاص55ة بن55اءا عل55ى ترتي55ب رغب55اتھم بع55د
إستيفاء كل الشروط العامة والخاصة وأسس القبول وضوابطه.
 (7تطب55ق كاف55ة اإلج55راءات الخاص55ة بالتق55ديم للقب55ول الع55ام عل55ي القب55ول عل55ي النفق55ة
الخاصة.
 (8عل55ى الطال55ب المتق55دم بش55ھادة غي55ر الش55ھادة الس55ودانية تق55ديم أص55ل تل55ك الش55ھادة
وصورة لھا على أن تكون الشھادة مفصلة توضح الدرجات التى حصل عليھا.
 (9يتحم55ل الطال55ب المس55ئولية الكامل55ة ع55ن ص55حة البيان55ات والمعلوم55ات المس55جلة ف55ى
االستمارة.
 (10الرسوم الدراسية:
وفقا ً لالئحة الرسوم لعام 2019م ھى الرسوم التى تحددھا المؤسسة وتش5مل رس5وم
اإلمتحانات والمالحق للطالب لمستوى البكالريوس أو الدبلوم.
أ – يدفع الطالب السوداني الرسوم بالعملة المحلية وفقا ً لما تقرره المؤسسة.
ب  -يدفع الطالب الوافد الرسوم بالعملة األجنبية وفقا ً لما تقرره المؤسسة.
ج – يتخرج الطالب بذات الرسوم الدراسية التى قبل بھا بالسنة األولي.

 (11رسوم التسجيل:
ھى رسوم تسجيل الطالب لمستوى البكالريوس أو الدبلوم ويجوز زيادتھا س5نويا ً بم5ا
اليتجاوز  %10للطالب المستمر.
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جامعــة الخرطـوم
اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الرس555555555555555وم الرس55555555555وم
للس5555555ودانيين لألجان5555555555ب
بالدوالر
بالجنيه

اآلداب

111-6-221100

800000

2500

علوم الجغرافيا والبيئة

111-6-222400

700000

2000

الدراسات اإلقتصادية واإلجتماعية

111-6-311100

750000

2000

القـانـون

111-6-381100

1000000

3000

مدرسة العلـوم اإلداريـة

111-6-341100

1120000

3500

الطــب

111-6-721100

5000000

12000

طـب األسـنان

111-6-721200

4000000

10000

الصـيـدلـة

111-6-721300

3000000

6000

علـوم المختبـرات الطبيـة

111-6-721400

2000000

2500

علوم التمريض

111-6-721500

1750000

4000

الصحـة العـامـة وصحـة الـبـيـئـة

111-6-721600

1000000

2000

الطب البيطري

111-6-641100

1200000

2500

اإلنتـاج الحيواني

111-6-641700

850000

2000

الـزراعـة

111-6-621100

1000000

2000

الغـابــات

111-6-623100

800000

2000

العمـارة

111-6-581100

3000000

6000

الھندسـة المدنيـة

111-6-581200

3500000

8000

الھندسـة الميكانيكية

111-6-521100

3500000

8000

الھندسـة الكھربـائية

111-6-521200

4000000

10000

الھندسـة الكيميـائية

111-6-521300

3500000

8000

ھندسـة المسـاحة

111-6-521400

2500000

5000

الھندسـة الزراعيـة والبيولوجية

111-6-521500

2500000

5000

ھندسـة النفـط والغاز الطبيعي

111-6-521600

2500000

5000

ھندسـة التعـديـن

111-6-541100

3000000

5000
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تابع جامعة الخرطوم
اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الرس5555555555555555وم الرس55555555555وم
للس5555555ودانيين لألجان5555555555ب
بالدوالر
بالجنيه

العلـوم  -األحياء

111-6-421100

1000000

2000

العلـوم – الفيزياء

111-6-441100

1000000

2000

العلـوم الريـاضية قسم الحـاسوب

111-6-481100

1200000

2000

العلوم الرياضية قسم تقانة المعلومـات

111-6-481200

1000000

2000

العلـوم الريـاضية قسم الريـاضيات

111-6-461200

1000000

2000

العلـوم الريـاضية قسم اإلحصـاء

111-6-461300

1000000

2000

العلـوم الريـاضية قسم ) الريـاضيات  +علوم الحـاسوب(

111-6-481103

1000000

2000

العلـوم الريـاضية قسم )اإلحصـاء +علوم الحـاسوب (

111-6-481104

1000000

2000

التربية قسـم األحياء

111-6-141100

900000

2000

التربيـة قسـم الكيميـاء

111-6-141200

900000

2000

التربيـة قسـم الريـاضيـات

111-6-141300

900000

2000

التربيـة قسـم الفيزيـاء

111-6-141400

900000

2000

التربيـة قسم العلوم االسرية – التغذية الصحية والعالجية

111-6-141600

900000

2000

التربيـة قسـم اللغة العربيـة

111-6-141700

800000

2000

التربيـة قسـم اللغة االنجليزيـة

111-6-141800

800000

2000

التربيـة قسـم اللغة الفرنسيـة

111-6-141900

800000

2000

التربيـة قسـم الجغرافيــــا

111-6-142100

800000

2000

التربيـة قسـم التــاريـــخ

111-6-142200

800000

2000

التربيـة قسـم علم نفس تربـوى

111-6-142300

800000

2000

التربيـة قسم التعليم قبل المدرسة

111-6-143200

800000

2000

التربيـة قسم التربية الخاصة

111-6-143300

800000

2000

التربيـة التعليم األسـاسي ) إبتدائي – متوسط (

111-6-143100

800000

2000

التربيـة قسم التربية البدنية الرياضية )البدنية(

111-6-145100

1000000

2000

يتم التس5جيل م5رة واح5دة ف5ي الع5ام عن5د بداي5ة الع5ام ش5ريطة س5داد الطال5ب للرس5وم الدراس5ية
ورسوم التسجيل كاملة.
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جامعــة أم درمـان اإلسالمية
اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الرس555555555555555555وم الرس555555555555555وم
للس555555555ودانيين لألجان55555555555555ب
بالدوالر
بالجنيه

أصـول الـديـن

113-6-224400

200000

1000

الدعوة

113-6-224500

200000

1000

الشريعة والـقـانـون

113-6-381200

350000

1500

اإلعالم

113-6-321100

250000

1500

اآلداب

113-6-221100

250000

1500

اآلداب قسـم اللغـة اإلنجلـيزية

113-6-221300

300000

1500

اآلداب قسـم اللغـة الفرنسية

113-6-221400

300000

1500

اآلداب قسم علم النفـس

113-6-222300

300000

1500

اآلداب قسم الخدمة اإلجتماعيـة

113-6-222500

250000

1500

اآلداب قسم علم اإلجتماع

113-6-311500

250000

1500

اإلقتصاد والعلــوم السـياسـية  -اإلقتصاد

113-6-311100

350000

1500

اإلقتصاد والعلــوم السـياسـية  -اإلقتصاد  -المعيلق

113-6-311101

350000

1500

اإلقتصاد والعلــوم السـياسـية  -اإلحصـاء

113-6-311200

350000

1500

اإلقتص555555اد والعلـ555555ـوم السـياس555555ـية  -العل555555وم
السياسيـة

113-6-311300

350000

1500

العلـوم اإلداريـة  -المحـاسبة

113-6-341200

400000

1500

العلـوم اإلداريـة  -المحـاسبة – المعيلق

113-6-341201

400000

1500

العلـوم اإلداريـة  -إدارة األعمـال

113-6-341300

400000

1500

العلـوم اإلداريـة – التسويق

113-6-341600

400000

1500

اللغـة العـربيـة

113-6-223100

200000

1000

التربيـة  -األحياء  +الكـيـمـيـاء

113-6-141100

300000

1500

التربيـة  -الكـيـمـيـاء  +األحياء

113-6-141200

300000

1500

التربيـة  -الريـاضيـات  +الفيزيـاء

113-6-141300

300000

1500

التربيـة  -الفيزيـاء  +الريـاضيـات

113-6-141400

300000

1500

التربيـة  -العلـوم األســريـة – طالبات فقط

113-6-141600

250000

1000

التربيـة  -اللغـة العـربيــــة

113-6-141700

250000

1000
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تابع جامعــة أم درمـان اإلسالمية
اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الرس555555555555555555وم الرس555555555555555وم
للس555555555ودانيين لألجان55555555555555ب
بالدوالر
بالجنيه

التربيـة  -اللغة اإلنجليزيـة

113-6-141800

300000

1500

التربيـة  -الجغرافيـا  +التاريـخ

113-6-142100

250000

1000

التربيـة  -التاريـخ  +الجغرافيـا

113-6-142200

250000

1000

التربيـة  -الدراسـات اإلسالمية

113-6-142400

250000

1000

التربيـة  -رياض األطفال والتربية الخاصة  -طالبات فقط

113-6-143200

250000

1000

الطب والعلوم الصحية

113-6-721100

2400000

6000

الـصـيـدلــة

113-6-721300

2000000

4000

المختبرات الطبية

113-6-721400

1000000

3000

التمريض – طالبات فقط

113-6-721500

1000000

2000

التمريض – طالبات فقط  -المعيلق

113-6-721501

1000000

2000

علـوم الحاسوب وتقانة المعلومات-علوم الحـاسوب

113-6-481100

500000

1750

علـوم الحاسوب وتقانة المعلومات-نظم المعـلومات

113-6-481500

500000

1750

علـوم الحاسوب وتقانة المعلومات-تقنية المعـلومات

113-6-481200

500000

1750

العلـوم والتقانة  -الرياضيـات

113-6-461100

300000

1500

العلـوم والتقانة  -الفيزيـاء

113-6-441100

300000

1500

العلـوم والتقانة  -الجيولوجيـا

113-6-441200

400000

1500

العلـوم والتقانة  -الكيميـاء

113-6-421200

400000

1500

العلـوم والتقانة – األحياء ) نبات – حيوان (

113-6-421100

300000

1500

العلـوم والتقانة  -التقانة اإلحيائيـة

113-6-421500

400000

1500

العلـوم والتقانة  -التغذيـة وعلوم األغذيـة

113-6-421600

300000

1500

العلـوم والتقانة  -الفلك واإلرصاد الجوية

113-6-441400

300000

1500

الزراعة – المحاصيل الحقلية

113-6-621200

200000

1000

الزراعة – وقاية النباتات

113-6-621300

200000

1000

الزراعة – البساتين

113-6-621500

200000

1000

الزراعة – اإلقتصاد الزراعى والتنمية الريفية

113-6-621600

200000

1000
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تابع جامعــة أم درمـان اإلسالمية
اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الرس555555555555555555وم الرس555555555555555وم
للس555555555ودانيين لألجان55555555555555ب
بالدوالر
بالجنيه

الزراعة – االنتاج الحيوانى

113-6-621700

200000

1000

الزراعة – علوم وتقانة االغذية

113-6-621900

200000

1000

الزراعة – الھندسة الزراعية

113-6-622100

200000

1000

الھندسة  -الميكانيكية  -طالب فقط

113-6-521100

750000

2500

الھندسة  -الكھرباء والحاسوب

113-6-521200

750000

2500

الھندسة  -المساحة  -طالب فقط

113-6-521400

750000

2500

الھندسة  -التعديـن  -طالب فقط

113-6-541100

750000

2500

الھندسة  -المدنيـة

113-6-581200

750000

2500

العمارة والتخطيـط

113-6-581100

800000

3000
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جامعــة السـودان للعلـوم والتكنولوجيـا
الرس5555555555555555555555555555وم
للس555555555555555555ودانيين
بالجنيه

الرسوم لألجان5ب
بالدوالر

الطب  -الطب والجراحة

115-6-721100

2600000

5000

طب األسنان

115-6-721200

2400000

5000

الصيدلة

115-6-721300

2200000

5000

علوم المختبرات الطبية  -علوم المختبـرات الطبيــة

115-6-721400

1400000

5000

علوم األشـعة الطبيـة  -تكنولوجيا األشعة التشخيصية

115-6-721700

1200000

5000

علوم األشـعة الطبيـة  -تكنولوجيا العالج باألشعة

115-6-721800

1000000

4500

الھندسـة  -الھندسة الميكانيـكية

115-6-521100

1000000

4500

الھندسـة  -الھندسة الكھربائيـة

115-6-521200

1200000

4500

الھندسـة  -الھندسة المدنيـة

115-6-581200

1200000

4500

الھندسـة  -ھندسـة اإللكترونيات

115-6-521700

900000

4500

الھندسـة  -ھندسـة الطيران

115-6-521800

750000

4000

الھندسـة  -الھندسة الطبية الحيوية

115-6-521900

1200000

4500

الھندسـة  -ھندسـة المساحة

115-6-521400

750000

4000

الھندسـة  -البكالريوس التكنولوجى ھندسة مدنية

115-6-582100

800000

4500

الھندسـة  -البكالريوس التكنولوجى ھندسة كھربائية

115-6-523200

800000

4500

الھندسـة  -البكالريوس التكنولوجى ھندسة ميكانيكية

115-6-523100

800000

4500

الھندسـة  -البكالريوس التكنولوجى ھندسة الكترونية

115-6-523400

800000

4500

الھندسـة  -البكالريوس التكنولوجى ھندسـة المساحة

115-6-523500

700000

4000

ھندسـة النفط والتعدين  -ھندسة النفط

115-6-521600

1000000

4500

ھندسـة النفط والتعدين  -ھندسة إستكشاف النفط )طالب فقط(

115-6-521601

750000

4000

ھندسـة النفط والتعدين  -ھندسة نقل وتكرير النفط

115-6-521602

750000

4500

ھندسـة النفط والتعدين  -ھندسة التعدين – طالب فقط

115-6-541100

1000000

4500

العمارة والتخطيط

115-6-581100

1500000

4500

ھندسـة وتكنولوجيا الصناعات  -الھندسة الكيميائية

115-6-521300

750000

2500

ھندسـة وتكنولوجيا الصناعات  -ھندسة النسيج

115-6-541200

400000

2500

رمز الكلية

اســــــــم الكليــــــــة
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تابع جامعــة السـودان للعلـوم والتكنولوجيـا
الرس555555555555555555555555555555وم
للس555555555555555555555ودانيين
بالجنيه

الرس5555555555555555555555وم
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بالدوالر
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اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

ھندس5555ـة وتكنولوجي5555ا الص55555ناعات – ھندس5555ة الب55555ولمير
) تصنيع البالستيك (

115-6-541300

500000

ھندسـة وتكنولوجيا الصناعات – ھندسة البولمير ) م5واد
مركبة (

115-6-541700

500000

2500

ھندسـة وتكنولوجيا الصناعات  -ھندسة الصناعات الجلدية

115-6-541400

400000

2500

ھندس55555555ـة وتكنولوجي55555555ا الص55555555ناعات – البك55555555الريوس
التكنولوجى فى ھندسة تصنيع األغذية

115-6-542100

600000

2500

ھندسة المياه والبيئة  -ھندسة موارد المياه

115-6-581300

400000

2500

ھندسة المياه والبيئة  -الھندسة البيئية

115-6-581400

400000

2500

علوم الحاسوب وتقانة المعلومات  -علوم الحاسوب

115-6-481100

900000

3500

علوم الحاسوب وتقانة المعلومات  -الحاسوب ونظم المعلومات

115-6-481500

900000

3500

علوم الحاسوب وتقانة المعلومات  -نظم الحاسوب والشبكات

115-6-481300

900000

3500

علوم الحاسوب وتقانة المعلومات  -ھندسة البرمجيات

115-6-481400

900000

3500

علوم الحاسوب وتقانة المعلومات  -تقانة المعلومات

115-6-481200

900000

3500

العلــوم  -الرياضيـــات

115-6-461100

400000

2500

العلــوم  -الفيزيـــــاء

115-6-441100

400000

2500

العلــوم  -الكيميـــــاء

115-6-421200

500000

2500

العلــوم  -اإلحصـاء

115-6-461300

400000

2500

العلــوم – الجيولوجيا

115-6-441200

500000

2500

العلــوم – النبات

115-6-421300

400000

2500

العلــوم – علم الحيوان

115-6-421400

400000

2500

العلــوم – الكيمياء الحيوية

115-6-421202

500000

2500

العلــوم  -المختبرات العلمية  -كيميــــاء

115-6-421201

500000

2000

العلــوم  -المختبرات العلمية  -فيزيــــاء

115-6-441101

400000

2000

21

دﻟﻴﻞ اﻟﻘﺒﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻘﻂ 2023 / 2022

تابع جامعــة السـودان للعلـوم والتكنولوجيـا
الرس555555555555555555555555555555وم
للس555555555555555555555ودانيين
بالجنيه

الرس5555555555555555555555وم
لألجان555555555555555555555ب
بالدوالر

2000

اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

العلــوم – البكالريوس التكنولوجى فى الفيزيـــــاء

115-6-443100

400000

العلــوم – البكالريوس التكنولوجى فى الكيمياء

115-6-423100

500000

2000

الدراسات التجارية  -المحاسبة والتمويل

115-6-341200

700000

2000

الدراسات التجارية  -التكاليف والمحاسبة االدارية

115-6-341400

700000

2000

الدراسات التجارية  -البنوك والتمويل

115-6-341500

700000

2000

الدراسات التجارية  -إدارة األعمال

115-6-341300

700000

2000

الدراسات التجارية  -اإلقتصاد التطبيقي

115-6-311100

700000

2000

الدراسات التجارية  -نظم المعلومات اإلدارية

115-6-341301

700000

2000

الدراسات التجارية – التسويق

115-6-341600

700000

2000

الدراسات التجارية  -الســـــكرتارية

115-6-341800

700000

2000

التربيـة ريـاضيـات

115-6-141300

250000

2000

التربيـة كيميـــاء

115-6-141200

250000

2000

التربيـة فيزيــاء

115-6-141400

250000

2000

التربيـة لغـة إنجليزيـة

115-6-141800

400000

2000

التربيـة لغة فرنسيـة

115-6-141900

300000

2000

التربيـة علـم النفـس

115-6-142300

400000

2000

التربيـة لغـة عربيـة

115-6-141700

300000

2000

التربيـة التقنيـة  -كھربـاء

115-6-144200

300000

2000

التربيـة التقنيـة  -ميكانيكـا

115-6-144300

300000

2000

التربيـة التقنيـة  -مدنيـة

115-6-144400

300000

2000

التربيـة الفنيـة

115-6-211200

300000

2000

التربيـة التعليم األسـاسي ) إبتدائي – متوسط (

115-6-143100

300000

2000
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تابع جامعــة السـودان للعلـوم والتكنولوجيـا
الرس555555555555555555555555555555وم
للس555555555555555555555ودانيين
بالجنيه

الرس5555555555555555555555وم
لألجان555555555555555555555ب
بالدوالر

2000
2500
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

التربيـة التعليم قبل المدرسة  -طالبات فقط
الفنـون الجميـلة والتطبيقيـة
الدراسـات الزراعيـة  -تكنولوجيـا األغذيـة
الدراسـات الزراعيـة  -وقايـة النبــات

115-6-143200

115-6-621300

الدراسـات الزراعيـة  -إرشاد زراعي وتنمية ريفية

115-6-621400

الدراسـات الزراعيـة  -الھندسـة الزراعيــــة
الدراسـات الزراعيـة  -البســـــــــاتين
الدراسـات الزراعيـة  -علـوم التربـة والميـاه
الدراسـات الزراعيـة  -إنتـاج محاصيـل حقـلية
الدراسـات الزراعيـة  -اإلقتصاد الزراعـي

115-6-622100

115-6-621600

400000
400000
300000
300000
300000
300000
300000
300000
300000
300000

الدراسـات الزراعيـة  -علوم األسرة والمجتمع

115-6-622900

الدراسـات الزراعيـة  -إنتـاج حيوانـي

115-6-621700

الطـب البيطـري

115-6-641100

300000
300000
400000

2000
2000
2500

علوم وتكنولوجيا اإلنتاج الحيواني – اإلنتـاج الحيوانـي

115-6-641700

500000

2000

عل55وم وتكنولوجي55ا اإلنت55اج الحي55واني – عل55وم األس55ـماك
والحيـاة البرية

115-6-641800

500000

2000

علوم الغابــات والمراعـــى  -علـوم الغابـــــات

115-6-623100

300000

2000

علوم الغابــات والمراعـــى  -علوم المراعـى

115-6-623200

300000

2000

الموسـيقا والدرامـا – الموسيقى فى اآلالت الموسيقية

115-6-211300

500000

2500

الموسـيقا والدرامـا – الموسيقى فى الصوت والغناء

115-6-211301

500000

2500

الموسـيقا والدرامـا – الموسيقى فى التأليف الموسيقى

115-6-211302

500000

2500

الموسـيقا والدرامـا  -الدرامــا

115-6-211400

500000

2500

التربيـة البدنية والرياضة

115-6-145100

300000

2000

اللغات  -لغـة عربيـة

115-6-221200

400000

2000

اللغات  -لغـة فرنسيـة

115-6-221400

400000

2000

اللغات  -لغـة إنجليزيـة

115-6-221300

500000

2000

علـوم االتصـال

115-6-321100

450000

2000

115-6-211100
115-6-621900

115-6-621500
115-6-621800
115-6-621200
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جامعــة الجزيــرة
اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الرس55555555555555555555وم الرس55555555555555وم
للس55555555555ودانيين لألجان555555555555ب
بالدوالر
بالجنية

الطـب
طب األسنان
الصـيـدلـة
علوم المختبـرات الطبيـة
علـوم طبيـة تطبيقيـة – التمريـض
العلوم الصحـية والبيئيـة – الحـوش
علـوم طبيـة تطبيقيـة – علم النفـس الصحي
علـوم طبيـة تطبيقيـة – التخـديـر

117-6-721100

117-6-722100

3000000
2600000
2600000
1500000
1200000
500000
500000
1300000

8000
6000
6000
4000
2000
1500
2000
3000

العلـوم الـزراعيـة – اإلرشاد الزراعي والتدريب

117-6-621400

300000

1500

العلـوم الـزراعيـة – اإلقتصاد الزراعي

117-6-621600

300000

1500

العلـوم الـزراعيـة – علوم البساتين

117-6-621500

300000

1500

العلـوم الـزراعيـة – علوم التربة والمياه

117-6-621800

300000

1500

العلـوم الـزراعيـة – علوم المحاصيل

117-6-621200

300000

1500

العلـوم الـزراعيـة – علوم البيئة والموارد الطبيعية

117-6-441600

300000

1500

العلـوم الـزراعيـة – الھندسة الزراعية

117-6-622100

300000

1500

العلـوم الـزراعيـة – وقاية المحاصيل

117-6-621300

300000

1500

العلـوم الـزراعيـة – علوم وتكنلوجيا األغذية

117-6-621900

300000

1500

اإلنتـاج الحيواني – اإلنتاج الحيوانى  -المنـاقل

117-6-641700

300000

1500

اإلنتـاج الحيواني  -علوم الحياة البرية  -المنـاقل

117-6-622300

300000

1500

اإلنتـاج الحيواني  -وراثة وتربية الحيوان  -المنـاقل

117-6-641702

300000

1500

اإلنتـاج الحيواني  -تغذية الحيوان  -المنـاقل

117-6-641701

300000

1500

اإلنتـاج الحيواني  -أنتاج وتقانة األسماك  -المنـاقل

117-6-641800

الھندسـة والتكنولوجيـا – الھندسة المدنية

117-6-581200

الھندسـة والتكنولوجيـا – ھندسـة التحكم

117-6-521201

الھندسـة والتكنولوجيـا – الھندسـة الكيميـائية

117-6-521300

الھندسـة والتكنولوجيـا – ھندسـة اإلتصاالت

117-6-521701

الھندسـة والتكنولوجيـا – الھندسـة الطبية

117-6-521900

300000
1000000
800000
1000000
800000
1000000

1500
2000
2000
2000
2000
2000

117-6-721200
117-6-721300
117-6-721400
117-6-721500
117-6-721600
117-6-721900
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تابع جامعــة الجزيــرة
اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الرس55555555555555555555وم الرس55555555555555وم
للس55555555555ودانيين لألجان555555555555ب
بالدوالر
بالجنية

الھندسـة والتكنولوجيـا – ھندسـة الحاسـوب

117-6-522200

الھندسـة والتكنولوجيـا – ھندسـة األغذيــة

117-6-541500

800000
800000

2000
2000

ھندسة وتكنولوجيا الصناعات  -ھندسة النســــيج

117-6-541200

800000

2000

ھندسة وتكنولوجيا الصناعات  -الھندسة الصناعية

117-6-521101

800000

2000

ھندسة وتكنولوجيا الصناعات  -ھندسة وتكنولوجيا المواد

117-6-541700

800000

2000

العلـوم الريـاضية والحاسوب  -علوم الحاسوب

117-6-481100

العلـوم الريـاضية والحاسوب  -الرياضيات وعلوم الحاسوب

117-6-481103

العلـوم الريـاضية والحاسوب  -االحصاء وعلوم الحاسوب

117-6-481104

800000
800000
800000

2000
2000
2000

اإلقتصاد والتنميـة الريفيـة – اإلقتصاد

117-6-311100

300000

1500

اإلقتصاد والتنميـة الريفي5ـة  -األحص5اءالتطبيقى
والديموغرافيا

117-6-311200

300000

1500

اإلقتص555اد والتنمي555ـة الريفي555ـة  -العل555وم السياس555ية
والعالقات الدولية

117-6-311300

300000

1500

اإلقتصاد والتنميـة الريفيـة – التنمية الريفية

117-6-311400

300000

1500

اإلقتصاد والتنميـة الريفيـة – المحاسبة والتمويل

117-6-341200

300000

1500

اإلقتصاد والتنميـة الريفيـة – إدارة األعمال

117-6-341300

300000

1500

الدراسات التنموية – الحديبة

117-6-312100

200000

1500

الدراسات التجارية – الھاللية

117-6-341100

200000

1500

التربيـة قسـم الكيمياء واألحياء  -حنتوب

117-6-141200

300000

1500

التربيـة قسـم الريـاضيـات والفيزيـاء  -حنتوب

117-6-141300

300000

1500

التربيـة قسـم اللغة العربية ود.اإلسالمية – حنتوب

117-6-141700

250000

1500

التربيـة قسـم اللغة اإلنجليزية  -حنتوب

117-6-141800

250000

1500

التربيـة قسـم اللغة الفرنسية  -حنتوب

117-6-141900

250000

1500

التربيـة قسـم الجغرافيـا والتـاريخ  -حنتوب

117-6-142100

250000

1500

التربيـة قسم علم النفس التطبيقى – حنتوب

117-6-142300

250000

1500
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تابع جامعة الجزيرة
اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الرس55555555555555555555وم الرس55555555555555وم
للس55555555555ودانيين لألجان555555555555ب
بالدوالر
بالجنية

التربيـة قسم المكتبات والمعلومات – حنتوب

117-6-222601

200000

1500

اآلداب والعلوم االنسانية  -اللغة العربية وادابھا  -الكاملين

117-6-221200

250000

1500

اآلداب والعلوم االنسانية  -اللغه االنجليزي5ة وادابھ5ا
 -الكاملين

117-6-221300

250000

1500

اآلداب والعلوم االنسانية  -التاريخ  -الكاملين

117-6-222100

250000

1500

اآلداب والعل555555وم االنس555555انية  -الجغرافي555555ا ونظ555555م
المعلومات الجغرافية – الكاملين

117-6-222400

250000

1500

اآلداب والعلوم االنسانية  -قسم االثار – الكاملين

117-6-321500

250000

1500

اآلداب والعلوم االنسانية  -قسم علم النفس – الكاملين

117-6-222300

250000

1500

اآلداب والعلوم االنسانية – قسم اللغـة الفرنسيـة  -الكاملين

117-6-221401

250000

1500

التربيـة قسـم الكيميـاء واألحياء  -الحصاحيصا

117-6-141201

300000

1500

التربيـة قسـم الرياضيات والفيزياء – الحصاحيصا

117-6-141301

300000

1500

التربيـة قسـم اللغـة العربيـة ود.اإلسالمية – الحصاحيصا

117-6-141702

250000

1500

التربيـة قسـم اللغـة اإلنجليـزية  -الحصاحيصا

117-6-141802

250000

1500

التربيـة قسـم الجغرافيـا والتـاريخ  -الحصاحيصا

117-6-142101

250000

1500

التربيـة قسـم المعلومـات والمكتبـات  -الحصاحيصا

117-6-222600

200000

1500

اإلعالم – فداسي الحليماب

117-6-321100

القانون

117-6-381100

300000
300000

1500
1500

العلوم – الرياضيات – ابوحراز

117-6-461100

800000

1500

العلوم – الكيمياء – ابوحراز

117-6-421200

800000

1500

العلوم – علم النبات واألحياء الدقيقة – ابوحراز

117-6-421300

800000

1500

العلوم – الكيمياء األحيائية الجزيئية – ابوحراز

117-6-421202

800000

1500

العلوم – علم الحيوان – ابوحراز
العلوم – علوم األرض – ابوحراز
العلوم – الفيزياء وعلوم الفلك – ابوحراز
علوم وتكنولوجيا الغابات – ابوحراز

117-6-421400

800000
800000
800000
100000

1500
1500
1500
1500

117-6-441200
117-6-441100
117-6-623100
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جامعة البطانة
اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الرس55555555555555555وم الرس55555555555وم
للس55555555ودانيين لألجان5555555555ب
بالدوالر
بالجنيه

الطب – رفاعة

119-6-721100

2000000

5000

علوم المختبرات الطبية

119-6-721400

1300000

3000

العلوم الطبية التطبيقية  -علوم التمريض

119-6-721500

1200000

3000

الطب البيطري – تمبول

119-6-641100

500000

2000

علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – علوم الحاسوب

119-6-481100

500000

2000

علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات

119-6-481200

500000

2000

علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – نظم المعلومات

119-6-481500

500000

2000

التربيـة قسـم الكيمياء واألحياء

119-6-141200

170000

2000

التربيـة قسـم الرياضيات والحاسوب

119-6-141300

170000

2000

التربيـة قسـم الفيزياء والرياضيات

119-6-141400

170000

2000

التربيـة قسـم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية

119-6-141700

200000

2000

التربيـة قسـم اللغة اإلنجليزية

119-6-141800

200000

2000

التربيـة قسـم الجغرافيـا والتـاريخ

119-6-142100

200000

2000

التربيـة قسـم التربية الخاصة

119-6-143300

150000

2000

التربيـة قسـم التعليم قبل المدرسة

119-6-143200

150000

2000

التربيـة قسـم علم النفس التربوى

119-6-142300

200000

2000

علوم اإلدارة واإلقتصاد – اإلقتصاد

119-6-311100

250000

2000

علوم اإلدارة واإلقتصاد – المحاسبة

119-6-341200

300000

2000

علوم اإلدارة واإلقتصاد – إدارة االعمال

119-6-341300

300000

2000

علوم اإلدارة واإلقتصاد – نظم المعلومات االدارية

119-6-341301

250000

2000

الشريعة والقانون

119-6-381200

300000

2000
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جامعــة القـرآن الكريـم والعلـوم اإلسالمية – ام درمان
رمز الكلية

اســــــــم الكليــــــــة

الرس55555555555555555555وم الرس55555555555555وم
للس55555555555ودانيين لألجان555555555555ب
بالدوالر
بالجنيه

القـرآن الكريـم – القراءات وعلوم القرآن– أم درمان

121-6-224201

60000

1000

الق555ـرآن الكري555ـم – الق555راءات وعل555وم الق555رآن– األب555يض
)طالب فقط(

121-6-224202

60000

1000

القـرآن الكريـم – الدراسات اإلسالمية – أم درمان

121-6-224300

60000

1000

القـرآن الكريـم – الدراسات اإلسالمية – األبيض

121-6-224301

60000

1000

القـرآن الكريـم – الحديث وعلومه – أم درمان

121-6-224203

60000

1000

الشـريعة  -الشـريعة والقانون  -أم درمان

121-6-381200

150000

1000

الشـريعة  -الفقه وأصوله  -أم درمان

121-6-381300

120000

1000

الشـريعة  -الشـريعة والقانون  -األبيـض

121-6-381201

150000

1000

الشـريعة  -الفقه وأصوله  -األبيـض

121-6-381301

120000

1000

الشـريعة  -الشـريعة والقانون – بورتسودان

121-6-381202

150000

1000

الشـريعة  -الفقه وأصوله – بورتسودان

121-6-381302

120000

1000

العلوم اإلدارية  -المحاسبة  -أم درمان

121-6-341200

200000

1500

العلوم اإلدارية – إدارة االعمال  -أم درمان

121-6-341300

200000

1500

العلوم اإلدارية – اإلدارة العامة  -أم درمان

121-6-342400

180000

1500

اإلقتص55اد والعل55وم اإلجتماعي55ة – الت55اريخ والحض55ارة  -أم
درمان

121-6-222100

180000

1500

اإلقتصاد والعلوم اإلجتماعية – اإلقتصاد  -أم درمان

121-6-311100

200000

1500

اإلقتصاد والعلوم اإلجتماعية  -علم اإلجتماع  -أم درمان

121-6-311500

180000

1500

اإلقتص55اد والعل55وم اإلجتماعي55ة – اإلحص55اء التطبيق55ي  -أم
درمان

121-6-311200

200000

1500

اإلقتص555555اد والعل555555وم اإلجتماعي555555ة– العل555555وم السياس555555ية
والعالقات الدولية  -أم درمان

121-6-311300

180000

1500

اللغـة العربيـة  -أم درمان

121-6-223100

120000

1500

اللغـة العربيـة  -األبيــض

121-6-223101

120000

1500

الدعـوة واإلعالم – الصحافة والنشر – أم درمان

121-6-321102

145000

1500

الدعـوة واإلعالم – الدعوة ونظم االتصال – أم درمان

121-6-224500

145000

1500
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تابع جامعــة القـرآن الكريـم والعلـوم اإلسالمية – ام درمان
رمز الكلية

اســــــــم الكليــــــــة

الرس55555555555555555555وم الرس55555555555555وم
للس55555555555ودانيين لألجان555555555555ب
بالدوالر
بالجنيه

الدع5555ـوة واإلع5555الم – العالق5555ات العام5555ة واالع5555الن – أم
درمان

121-6-321200

145000

1500

الدع5555ـوة واإلع5555الم – االذاع5555ة والتلف5555از – أم
درمان

121-6-321300

160000

1500

التربيـة – أحياء  -أم درمان

121-6-141100

160000

1500

التربيـة – كيمياء  -أم درمان

121-6-141200

160000

1500

التربيـة – رياضيات  -أم درمان

121-6-141300

160000

1500

التربيـة – فيزياء  -أم درمان

121-6-141400

160000

1500

التربيـة – لغة عربية  -أم درمان

121-6-141700

145000

1500

التربيـة – لغة انجليزية  -أم درمان

121-6-141800

160000

1500

التربيـة – جغرافيا  -أم درمان

121-6-142100

145000

1500

التربيـة – تاريخ  -أم درمان

121-6-142200

145000

1500

التربيـة – القران الك5ريم والدراس5ات اإلس5المية
 -أم درمان

121-6-142400

145000

1500

مدرسـة األلسن  -لغة انجليزية – أم درمان

121-6-221300

145000

1500

مدرسـة األلسن  -لغة فرنسية – أم درمان

121-6-221400

145000

1500

مدرسـة األلسن  -لغة تركية – أم درمان

121-6-221500

145000

1500

عل555وم الحاس555وب وتقان555ة المعلوم555ات – عل555وم
الحاسوب  -أم درمان

121-6-481100

220000

2000

عل555وم الحاس555وب وتقان555ة المعلوم555ات – تقان555ة
المعلومات  -أم درمان

121-6-481200

220000

2000

عل5555وم الحاس5555وب وتقان5555ة المعلوم5555ات – نظ5555م
المعلومات  -أم درمان

121-6-481500

220000

2000

29

دﻟﻴﻞ اﻟﻘﺒﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻘﻂ 2023 / 2022

جامعــة القـرآن الكريـم وتأصيل العلـوم ـ والية الجزيرة
اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الرس55555555555555555555وم الرس5555555555555وم
للس55555555555ودانيين لألجان555555555555ب
بالدوالر
بالجنيه

القرآن الكريم – القراءات  -الكاملين

123-6-224201

200000

500

القرآن الكريم – الدراسات اإلسالمية – الكاملين

123-6-224300

200000

500

الشـريعة – الشريعة والقانون – مدني

123-6-381200

250000

500

الشـريعة – الفقه وأصوله – مدني

123-6-381300

250000

500

الشـريعة – الشريعة والقانون – الھاللية

123-6-381201

250000

500

الشـريعة – الفقه وأصوله – الھاللية

123-6-381301

250000

500

عل55555وم الحاس55555وب وتقان55555ة المعلوم55555ات – عل55555وم
الحاسوب – رفاعة

123-6-481100

250000

500

عل55555وم الحاس55555وب وتقان55555ة المعلوم55555ات – تقان55555ة
المعلومات – رفاعة

123-6-481200

250000

500

التربية – أحياء  -مدني – طالبات فقط

123-6-141100

230000

500

التربية – كيمياء – مدني – طالبات فقط

123-6-141200

230000

500

التربية – رياضيات – مدني

123-6-141300

230000

500

التربية – فيزياء – مدني

123-6-141400

230000

500

التربية – لغة عربية – مدني

123-6-141700

230000

500

التربية – لغة انجليزية – مدني

123-6-141800

230000

500

التربية – لغة فرنسية – مدني

123-6-141900

230000

500

التربية – جغرافيا – مدنى

123-6-142100

230000

500

التربية – تاريخ – مدنى

123-6-142200

230000

500

التربية – الدراسات اإلسالمية – مدنى

123-6-142400

230000

500

التربيـة التعليم األسـاسي ) إبتدائي – متوسط (– مدني

123-6-143100

230000

500

التربية – التعليم قبل المدرسى – طالبات فقط

123-6-143200

230000

500

اللغة العربية – المناقل

123-6-223100

200000

500
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جامعــة القـرآن الكريـم وتأصيل العلـوم ـ والية الجزيرة
اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الرس55555555555555555555وم الرس5555555555555وم
للس55555555555ودانيين لألجان555555555555ب
بالدوالر
بالجنيه

اإلقتص5555555اد والعل5555555وم اإلداري5555555ة  -المحاس5555555بة –
الحصاحيصا

123-6-341200

250000

1500

اإلقتص55555اد والعل55555وم اإلداري55555ة  -إدارة األعم55555ال –
الحصاحيصا

123-6-341300

250000

500

اإلقتص55555555اد والعل55555555وم اإلداري55555555ة  -اإلقتص55555555اد –
الحصاحيصا

123-6-311100

250000

500

اإلقتص55اد والعل55وم اإلداري55ة – العل55وم السياس55ية –
الحصاحيصا

123-6-311300

250000

500

اللغات – اللغة اإلنجليزية – الحوش

123-6-221300

200000

500

اللغات – اللغة الفرنسية – الحوش

123-6-221400

200000

500

الدعوة واإلعالم – الدعوة ونظم االتصال  -ابوعشر
– طالبات فقط

123-6-224500

200000

500

ال55دعوة واإلع55الم – اإلع55الم  -ابوعش55ر – طالب55ات
فقط

123-6-321100

200000

500

اآلداب – التاريخ والحضارة اإلسالمية – طالب5ات -
ابوقوتة

123-6-222100

200000

500

اآلداب – الجغرافيا والبيئة – طالبات – ابوقوتة

123-6-222400

200000

500

اآلداب – اللغة العربية – طالبات – ابوقوتة

123-6-221200

200000

500

العلوم األسرية – علوم الغذاء والتغذي5ة  -طالب5ات–
مدني

123-6-421600

200000

500

العلوم األسرية – اإلقتصاد المنزلى -طالبات– مدني

123-6-421700

200000

500
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جامعــة النيلين
الرسوم للس5ودانيين
بالجنيه

الرس5555وم لألجان5555ب
بالدوالر

7000

اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الطب

125-6-721100

3000000

طب األسنان

125-6-721200

3000000

5000

الصيدلة

125-6-721300

2400000

4500

علوم المختبرات الطبية

125-6-721400

1500000

3500

علوم التمريض

125-6-721500

1500000

2500

العالج الطبيعى – العالج الطبيعى

125-6-722300

1500000

4000

علوم البصريات

125-6-722400

1500000

2500

ھندسة التحكم

125-6-521201

1000000

2000

الھندسة الكيميائية

125-6-521300

1000000

2000

ھندسة اإلتصاالت

125-6-521701

1000000

2000

ھندسة الحاسوب

125-6-522200

1000000

2000

علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – علوم الحاسوب

125-6-481100

1000000

2000

علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات

125-6-481200

1000000

2000

علوم الحاسوب وتقانة المعلومات  -ھندسة البرمجيات

125-6-481400

1000000

2000

علوم الحاسوب وتقانة المعلومات  -نظم المعلومات المحاسبية

125-6-341201

1000000

2000

علوم الحاسوب وتقانة المعلومات  -نظم المعلومات اإلدارية

125-6-341301

1000000

2000

علوم الحاسوب وتقانة المعلومات  -نظم معلومات المكتبات

125-6-222601

1000000

2000

العلوم الرياضية واإلحصاء  -النمذجة والحوسبة الرياضية

125-6-481101

500000

1500

العلوم الرياضية واإلحصاء  -الرياضيات

125-6-461200

500000

1500

العلوم الرياضية واإلحصاء  -اإلحصاء والحوسبة

125-6-481104

500000

1500

العلوم الرياضية واإلحصاء  -علوم االكشواري

125-6-461302

500000

1500

العلوم الرياضية واإلحصاء – اإلحصاء والديموغرافيا

125-6-461303

500000

1500
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تابع جامعــة النيلين
الرسوم للس5ودانيين
بالجنيه

الرس5555وم لألجان5555ب
بالدوالر

2500

اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

العلوم والتقانة – الفيزياء

125-6-441100

1000000

العلوم والتقانة – الفيزياء الطبية والحيوية

125-6-441102

1000000

2500

العلوم والتقانة – الطاقات المتجددة والليزر

125-6-441500

1000000

2500

العلوم والتقانة – العلوم البيئية

125-6-441600

1000000

2500

العلوم والتقانة – األحياء

125-6-421100

1000000

2500

العلوم والتقانة – األحياء الدقيقة واألحياء الجزيئية

125-6-421101

1000000

2500

العلوم والتقانة – التقنيات األحيائية

125-6-421500

1000000

2500

العلوم والتقانة  -الكيمياء

125-6-421200

1000000

2500

العل555وم والتقان555ة  -الكيمي555اء الحيوي555ة واألحي555اء
الجزيئية

125-6-421202

1000000

2500

النفط والمعادن – الجيولوجيا

125-6-441200

1000000

2500

النفط والمعادن – جيولوجيا المياه

125-6-441201

1000000

2500

النفط والمعادن – جيولوجيا الثروات المعدنية

125-6-441202

1000000

2500

النفط والمعادن – جيولوجيا البترول

125-6-441203

1000000

2500

النفط والمعادن – الجيوفيزياء

125-6-441204

1000000

2500

التقان55555ة الزراعي55555ة وعل55555وم األس55555ماك – اإلنت55555اج
الحيواني

125-6-621700

400000

1500

التقانة الزراعية وعلوم األسماك – تقانة األغذية

125-6-621900

400000

1500

التقان555ة الزراعي555ة وعل555وم األس555ماك  -الھندس555ة
الزراعية

125-6-622100

400000

1500

التقانة الزراعية وعلوم األسماك – علوم االسماك

125-6-622200

400000

1500

التقان555ة الزراعي555ة وعل555وم األس555ماك – المحاص555يل
الحقلية والبستانية

125-6-621200

400000

1500

اآلداب  -قسم اللغة العربية

125-6-221200

600000

2000
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تابع جامعــة النيلين
الرسوم للس5ودانيين
بالجنيه

الرس5555وم لألجان5555ب
بالدوالر

2000

اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

اآلداب  -قسم اللغة اإلنجليزية

125-6-221300

600000

اآلداب  -قسم اللغة الفرنسية

125-6-221400

600000

2000

اآلداب  -قسم التاريخ

125-6-222100

600000

2000

اآلداب  -قسم الفلسفة

125-6-222200

600000

2000

اآلداب  -قسم علم النفس

125-6-222300

600000

2000

اآلداب  -قسم الجغرافيا

125-6-222400

600000

2000

اآلداب  -قسم المكتبات والمعلومات

125-6-222600

600000

2000

اآلداب  -قسم اآلثار

125-6-321500

600000

2000

التجارة  -المحاسبة

125-6-341200

750000

2000

التجارة  -إدارة األعمال

125-6-341300

750000

2000

التجارة – التأمين

125-6-341700

750000

2000

الدراسات اإلقتصادية واإلجتماعية  -اإلقتصاد

125-6-311100

750000

2000

الدراس555ات اإلقتص555ادية واإلجتماعي555ة  -العل555وم
السياسية

125-6-311300

750000

2000

الدراسات اإلقتصادية واإلجتماعي5ة  -عل5م اإلجتم5اع
واإلنثروبولوجيا والخدمة اإلجتماعية

125-6-311500

750000

2000

القانون

125-6-381100

750000

2000

التربية  -الدراما

125-6-211400

100000

1000

التربية الرياضية )بدنية( طالب

125-6-145100

100000

1000

الفنـون الجميـلة والتصميم – التصميم الداخلى

125-6-211500

500000

2000

الفنـون الجميـلة والتصميم – التلوين

125-6-211101

500000

2000

الدراسات اإلسالمية

125-6-224300

600000

2000
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جامعــة الزعيم األزھري
اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الطب

127-6-721100

2600000

طب األسنان

127-6-721200

2000000

3500

علوم المختبرات الطبية

127-6-721400

1000000

2000

الصحة العامة

127-6-721600

300000

700

األشعة والتصوير الطبي

127-6-721700

1000000

2000

علوم التمريض

127-6-721500

600000

1400

العلوم الطبية التقنية – التخدير

127-6-722100

650000

1500

العلوم الطبية التقنية – القبالة – طالبات فقط

127-6-722500

300000

700

الھندسة المدنية

127-6-581200

1000000

2000

الھندسة الكھربائية

127-6-521200

1200000

2200

ھندسة الحاسوب

127-6-522200

1000000

2000

علوم الحاسوب وتقنية المعلومات  -علوم الحاسوب

127-6-481100

400000

1000

علوم الحاسوب وتقنية المعلومات  -تقنية المعلومات

127-6-481200

400000

1000

علوم الحاسوب وتقنية المعلومات  -نظم المعلومات

127-6-481500

400000

1000

الزراعـة  -وقاية النبات والدراسات البيئية

127-6-621300

300000

750

الزراعـة – اإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية

127-6-621400

300000

750

الزراعـة – البساتين

127-6-621500

300000

750

الزراعـة – اإلقتصاد الزراعي

127-6-621600

300000

750

الزراعـة – اإلنتاج الحيواني

127-6-621700

300000

750

الزراعـة  -علوم وتكنولوجيا األغذية

127-6-621900

300000

750

التربية القسم العلمي

127-6-141500

300000

750

التربية القسم األدبي

127-6-142500

250000

750

العلـوم السياسية والدراسـات االستراتيجية – العلوم السياسية

127-6-311300

350000

1000

العلـوم السياسية والدراسات االستراتيجية – الدراسات اإلستراتيجية

127-6-311301

350000

1000

اإلقتصاد والعلوم اإلدارية – قسم اإلقتصاد

127-6-311100

350000

1500

اإلقتصاد والعلوم اإلدارية – قسم المحاسبة

127-6-341200

350000

1500
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الرس555555555555555555555555555555وم
للس555555555555555555555ودانيين
بالجنيه
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جامعــة الزعيم األزھري
اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

اإلقتصاد والعلوم اإلدارية – قسم إدارة األعمال

127-6-341300

350000

العلوم الحضرية – التخطيط الحضري

127-6-442900

350000

1000

العلوم الحضرية – علوم تنمية المرأة

127-6-312600

350000

1000

العلوم الحضرية – علوم السكان

127-6-312700

350000

1000

العلوم الحضرية – علوم البيئة

127-6-441600

350000

1000

الشريعة والقانون

127-6-381200

350000

1000

السياحة والفنادق – إدارة السياحة

127-6-811101

350000

1000

السياحة والفنادق – إدارة الفنادق والضيافة

127-6-811102

350000

1000

السياحة والفنادق – األغذية والمطاعم

127-6-811105

350000

1000

السياحة والفنادق – اإلرشاد السياحى

127-6-811103

350000

1000
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الرس555555555555555555555555555555وم
للس555555555555555555555ودانيين
بالجنيه

الرس5555555555555555555555وم
لألجان555555555555555555555ب
بالدوالر

1500
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جامـعة بحــري
اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الرس555555555555555555555555555555وم
للس555555555555555555555ودانيين
بالجنيه

الرس5555555555555555555555وم
لألجان555555555555555555555ب
بالدوالر

الطب

129-6-721100

علوم التمريض

129-6-721500

الصحة العامة

129-6-721600

الطب البيطرى

129-6-641100

اإلنتاج الحيوانى

129-6-641700

الزراعة

129-6-621100

2200000
700000
500000
300000
200000
150000

5000

1500

المـوارد الطبيعيـة – علـوم االسمـاك

129-6-622200

200000

2000

المـوارد الطبيعيـة – الحيـاة البـرية

129-6-622300

200000

2000

المـوارد الطبيعيـة – علـوم الغـابات

129-6-623100

200000

2000

المـوارد الطبيعيـة  -الدراسات البيئيـة

129-6-441600

200000

2000

جيولوجيا البترول والمعادن – الثروات المعدنية

129-6-441202

500000

3200

جيولوجيا البترول والمعادن – المياه الجوفية

129-6-441201

500000

3200

جيولوجيا البترول والمعادن – جيولوجيا البترول

129-6-441203

500000

3200

العلوم التطبيقية والصناعية – الفيزياء وااللكترونيات
واالجھزه العلمية

129-6-441103

200000

2000

العلوم التطبيقية والصناعية – االرصاد الجوى

129-6-441400

200000

2000

العل555555وم التطبيقي555555ة والص555555ناعية – الكيمي555555اء
والكيمياء الصناعية

129-6-421200

200000

2000

العلوم التطبيقية والصناعية – الصناعات

129-6-443200

200000

2000

العلوم التطبيقية والصناعية – األحياء والتقانة

129-6-421102

200000

2000

ھندسة العمارة

129-6-581100

1000000

1300

الھندسة المدنية

129-6-581200

800000

2000

الھندسة الميكانيكية

129-6-521100

800000

2000

الھندسة الكھربائية

129-6-521200

800000

2000

الھندسة الزراعية

129-6-521500

600000

1100

الحاسوب والرياضيات  -علوم الحاسوب

129-6-481100

400000

2500

الحاسوب والرياضيات  -تقنية المعلومات

129-6-481200

400000

2500
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تابع جامـعة بحــري
اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الرس555555555555555555555555555555وم
للس555555555555555555555ودانيين
بالجنيه

الرس5555555555555555555555وم
لألجان555555555555555555555ب
بالدوالر

الحاسوب والرياضيات – نظم الحاسوب والشبكات

129-6-481300

400000

2500

الحاسوب والرياضيات – اإلحصاء

129-6-461300

200000

2000

الحاسوب والرياضيات – الرياضيات

129-6-461200

200000

2000

التربية أحياء

129-6-141100

150000

500

التربية  -كيمياء

129-6-141200

150000

500

التربية  -رياضيات

129-6-141300

150000

500

التربية  -فيزياء

129-6-141400

150000

500

التربية  -لغة عربية

129-6-141700

150000

500

التربية  -لغة إنجليزية

129-6-141800

150000

500

التربية – جغرافيا

129-6-142100

150000

500

التربية  -تاريخ

129-6-142200

150000

500

التربيـة  -التعليم األسـاسي) إبتدائي– متوسط (

129-6-143100

150000

500

التربية  -التعليم قبل المدرسة

129-6-143200

150000

500

التربية  -التربية الخاصة

129-6-143300

150000

500

التربية – الفنية

129-6-211200

150000

500

الدراسات اإلجتماعية واإلقتصادية  -اإلقتصاد

129-6-311100

200000

1200

الدراسات اإلجتماعي5ة واإلقتص5ادية – االحص5اء
والديموغرافيا

129-6-311200

200000

1200

الدراس555ات اإلجتماعي555ة واإلقتص555ادية  -العل555وم
السياسية

129-6-311300

200000

1200

الدراسات اإلجتماعي5ة واإلقتص5ادية – اإلجتم5اع
واالنثروبولوجيا

129-6-311500

200000

1200

العلوم االدارية – المحاسبة والتمويل

129-6-341200

300000

2000

العلوم االدارية – إدارة األعمال

129-6-341300

300000

2000
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تابع جامـعة بحــري
اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الرس555555555555555555555555555555وم
للس555555555555555555555ودانيين
بالجنيه

الرس5555555555555555555555وم
لألجان555555555555555555555ب
بالدوالر

العلوم االدارية – التكاليف والمحاسبة اإلدارية

129-6-341400

300000

2000

العلوم االدارية – الدراسات المصرفية والمالية

129-6-342100

300000

2000

العلوم االدارية – اإلدارة العامة

129-6-342400

300000

2000

العلوم االدارية – إدارة الموارد البشرية

129-6-342500

300000

2000

العلوم االدارية – التسويق

129-6-341600

300000

2000

العلوم االدارية – السكرتارية التنفيذية

129-6-341800

300000

2000

القانون

129-6-381100

200000

1000

اللغات – اللغة العربية

129-6-221200

140000

1300

اللغات – اللغة اإلنجليزية

129-6-221300

200000

1300

اللغات – اللغة الفرنسية

129-6-221400

140000

1300

اللغات – اللغة الروسية

129-6-221700

250000

1300

العلوم االنسانية  -التاريخ

129-6-222100

180000

700

العلوم االنسانية – الفلسفة

129-6-222200

160000

600

العلوم االنسانية – علم النفس

129-6-222300

180000

700

العلوم االنسانية – الجغرافيا

129-6-222400

180000

700

العلوم االنسانية – مقارنة األديان

129-6-224700

160000

600

العلوم االنسانية – اإلعالم

129-6-321100

180000

700

العلوم االنسانية – اآلثار

129-6-321500

180000

700

دراس55ات المجتم55ع والتنمي55ة الريفي55ة  -الخدم55ة
اإلجتماعية

129-6-222500

200000

1000

دراسات المجتمع والتنمية الريفية  -علوم المكتبات
والمعلومات

129-6-222600

200000

1000

دراسات المجتمع والتنمية الريفية  -التنمية الريفية

129-6-311400

200000

1000

دراسات المجتمع والتنمية الريفية  -االتصال التنموى

129-6-321101

200000

1000
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جامعــة شندى
الرس555555555555555555555555555555وم
للس555555555555555555555ودانيين
بالجنيه

الرس5555555555555555555555وم
لألجان555555555555555555555ب
بالدوالر

6000

اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الطب

131-6-721100

1700000

طب األسنان

131-6-721200

1600000

6000

المختبرات الطبية

131-6-721400

1500000

5000

التمريض

131-6-721500

1400000

4500

الصحة العامة

131-6-721600

1000000

4000

الھندسة والعماره – الھندسة الكھربائية واإللكترونية

131-6-521200

1400000

5000

الھندسة والعماره – الھندسة المدنية

131-6-581200

1400000

5000

الھندسة والعماره – ھندسة العماره

131-6-581100

1400000

5000

العلوم والتقانة – الفيزياء  -شندي

131-6-441100

700000

4000

العلوم والتقانة – الرياضيات  -شندي

131-6-461100

700000

4000

العلوم والتقانة – الكيمياء  -شندي

131-6-421200

700000

4000

العلوم والتقانة – اإلحصاء التطبيقى – شندي

131-6-461300

700000

4000

العلوم والتقانة – الحيوان – شندي

131-6-421400

700000

4000

العلوم والتقانة – النبات – شندي

131-6-421300

700000

4000

العلوم والتقانة – التقانة اإلحيائية – شندي

131-6-421500

700000

4000

علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – علوم الحاسوب

131-6-481100

800000

4000

علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات

131-6-481200

800000

4000

علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – نظم المعلومات

131-6-481500

800000

4000

اإلقتصاد والعلوم اإلدارية – المحاسبة  -شندى

131-6-341200

500000

3000

اإلقتصاد والعلوم اإلدارية – إدارة األعمال  -شندى

131-6-341300

500000

3000

اإلقتصاد والعلوم اإلدارية – اإلقتصاد  -شندى

131-6-311100

500000

3000

اإلقتص5555555اد والعل5555555وم اإلداري5555555ة – التموي5555555ل
والمصارف  -شندى

131-6-341500

500000

3000

القانون

131-6-381100

500000

3500

الدراسات التنموية  -تنمية المجتمع – طيبة الخواض

131-6-312100

500000

3000

الدراسات التنموية  -التنمية اإلقتصادية – طيبة الخواض

131-6-312200

500000

3000
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تابع جامعــة شندى
الرس555555555555555555555555555555وم
للس555555555555555555555ودانيين
بالجنيه

الرس5555555555555555555555وم
لألجان555555555555555555555ب
بالدوالر

3000

اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الدراس5555555555ات التنموي5555555555ة – عل5555555555م اإلجتم5555555555اع
واألنثروبولوجيا – طيبة الخواض

131-6-311500

500000

اآلداب – اللغة العربية وآدابھا – شندي

131-6-221200

500000

3000

اآلداب – اللغة اإلنجليزية وآدابھا – شندي

131-6-221300

500000

3000

اآلداب – اللغة الفرنسية وآدابھا – شندي

131-6-221400

500000

3000

اآلداب  -التاريخ – شندي

131-6-222100

500000

3000

اآلداب – الدراسات اإلسالمية  -شندي

131-6-224300

500000

3000

اآلداب  -الجغرافيا – شندي

131-6-222400

500000

3000

اآلداب – اإلعالم – شندي

131-6-321100

500000

3000

السياحة واآلثار – السياحة – شندي

131-6-811101

500000

3500

السياحة واآلثار – الفنادق – شندي

131-6-811102

500000

3500

السياحة واآلثار – اآلثار – شندي

131-6-321500

500000

3500

السياحة واآلثار – المتاحف – شندي

131-6-811104

500000

3500

التربية – أحياء – شندى

131-6-141100

700000

3500

التربية – كيمياء – شندى

131-6-141200

700000

3500

التربية – رياضيات – شندى

131-6-141300

700000

3500

التربية – فيزياء – شندى

131-6-141400

700000

3500

التربية – لغة عربية – شندى

131-6-141700

500000

3000

التربية – لغة إنجليزية – شندى

131-6-141800

500000

3000

التربية – جغرافيا – شندى

131-6-142100

500000

3000

التربية – تاريخ – شندى

131-6-142200

500000

3000

التربية – دراسات إسالمية – شندى

131-6-142400

500000

3000

التربيـة التعليم األسـاسي)إبتدائي– متوسط (–شندي

131-6-143100

500000

3000
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جامعــة وادى النيل
رمز الكلية

الرس5555555555555555555555555وم
للس5555555555555555ودانيين
بالجنيه

الرس555555555555555555وم
لألجان55555555555555555ب
بالدوالر

اســــــــم الكليــــــــة

الطــب والعلوم الصحية

133-6-721100

1500000

3500

الھندسة والتقنية – ھندسة ميكانيكية
الھندسة والتقنية – ھندسة التصنيع

133-6-521100
133-6-521101

الھندسة والتقنية – ھندسة كھربائية وإلكترونية

133-6-521200

الھندسة والتقنية – الھندسة المدنية

133-6-581200

علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – علوم الحاسوب

133-6-481100

600000
500000
700000
500000
400000

3000
3000
3000
3000
1000

علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات

133-6-481200

400000

1000

علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – نظم المعلومات

133-6-481500

400000

1000

الزراعـة – وقاية المحاصيل – دار مالي

133-6-621300

250000

800

الزراعـة – البساتين – دارمالي
الزراعـة – اإلقتصاد الزراعي – دار مالي
الزراعـة – اإلنتاج الحيوانى – دارمالي
الزراعـة – الھندسة الزراعية – دارمالي
الزراعـة – تكنولوجيا البذور – دارمالي
التربية – قسم األحياء – عطبرة
التربية – قسم الكيمياء – عطبرة

133-6-621500

133-6-141200

250000
250000
250000
250000
250000
250000
250000

800
800
800
800
800
800
800

التربية – قسم الرياضيات – عطبرة

133-6-141300

250000

800

التربية – قسم الفيزياء – عطبرة

133-6-141400

250000

800

التربية  -قسم اللغة العربية – عطبرة

133-6-141700

200000

800

التربية  -قسم اللغة اإلنجليزية – عطبرة

133-6-141800

200000

800

التربية  -قسم الجغرافيا – عطبرة

133-6-142100

200000

800

التربية  -قسم التاريخ – عطبرة

133-6-142200

200000

800

التربية  -قسم الدراسات اإلسالمية – عطبرة

133-6-142400

200000

800

التربيـة التعليم األسـاسي ) إبتدائي – متوسط (
اإلقتصاد والعلوم اإلدارية
الشريعة والقانون

133-6-143100
133-6-381200

200000
300000
200000

800
1000
800

المعادن وعلوم األرض – جيولوجيا المياه – ابوحمد  -طالب

133-6-441201

400000

1000

المعادن وعلوم األرض – الثروات المعدنية – ابوحمد  -طالب

133-6-441202

400000

1000

133-6-621600
133-6-621700
133-6-622100
133-6-622400
133-6-141100
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جامعــة وادى النيل
اســــــــم الكليــــــــة

اآلداب – الدراسات اإلسالمية – بربر
اآلداب  -اللغة العربية – بربر
اآلداب  -اإلعالم – بربر
اآلداب  -اللغة اإلنجليزية – بربر
اآلداب  -المكتبات والمعلومات – بربر
اآلداب  -اآلثار والمتاحف – بربر
اآلداب  -اللغة الفرنسية – بربر

رمز الكلية

الرس5555555555555555555555555وم
للس5555555555555555ودانيين
بالجنيه

الرس555555555555555555وم
لألجان55555555555555555ب
بالدوالر

133-6-224300

200000
200000
200000
200000
200000
200000

800
800
800
800
800
800

133-6-221400

200000

800

133-6-221200
133-6-321100
133-6-221300
133-6-222600
133-6-321500
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جامعــة دنقـال
اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الطب والعلوم الصحية  -دنقال

135-6-721100

علوم المختبرات الطبية

135-6-721400

التمريض  -دنقال

135-6-721500

الھندسة – قسم المدنية – الدبة

135-6-581200

الھندسة الكھربائية واإللكترونية – ھندسة اإلتصاالت  -الدبة

135-6-521701

الھندسة الكھربائية واإللكترونية – ھندسة التحكم  -الدبة

135-6-521201

الھندسة الكھربائية واإللكترونية – ھندسة الحاسوب  -الدبة

135-6-522200

العلوم الزراعية – إنتاج المحاصيل – دنقال السليم

135-6-621200

1500000
700000
600000
600000
600000
600000
600000
240000

العلوم الزراعية – وقاية المحاصيل – دنقال السليم

135-6-621300

240000

1000

العلوم الزراعية – البساتين – دنقال السليم

135-6-621500

240000

1000

العلوم الزراعية – اإلقتصاد الزراعى – دنقال السليم

135-6-621600

240000

1000

العلوم الزراعية – اإلنتاج الحيوانى – دنقال السليم

135-6-621700

240000

1000

العلوم الزراعية – الھندسة الزراعية – دنقال السليم

135-6-622100

240000

1000

علوم األرض – حلفا القديمة

135-6-441200

300000

1000

علوم الحاسوب والتنمية البشرية – علوم الحاسوب – دنقال

135-6-481100

340000

1000

علوم الحاسوب والتنمية البشرية – تقنية المعلومات – دنقال

135-6-481200

340000

1000

التربية قسم األحياء – دنقال

135-6-141100

300000

500

التربية قسم الرياضيات – دنقال
التربية قسم الفيزياء – دنقال

135-6-141300

300000

500

135-6-141400

التربية القسم األدبي – مروي

135-6-142500

300000
240000

500
500

التربية القسم األدبي – لغة عربية – رومي البكري

135-6-141700

150000

500

التربية القسم األدبي – دراسات إسالمية – رومي البكري

135-6-142400

150000

500

التربية القسم األدبي – لغة إنجليزية – رومي البكري

135-6-141800

150000

500

التربيـة التعليم األسـاسي) إبتدائي– متوسط(– دنقال

135-6-143100

240000

500

اآلداب والدراسات اإلنسانية  -اآلثار – كريمة

135-6-321500

240000

500

اآلداب والدراسات اإلنسانية  -الفولكلور – كريمة

135-6-222700

اآلداب والدراسات اإلنسانية  -التاريخ – كريمة

135-6-222100

240000
240000

500
500

اآلداب والدراسات اإلنسانية – الجغرافيا – كريمة

135-6-222400

240000

500
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الرس55555555555555555555555555وم
للس5555555555555555ودانيين
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الرس5555555555555555وم
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4000
2000
1000
2000
2000
2000
2000
1000
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تابع جامعــة دنقـال
اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

اآلداب والدراسات اإلنسانية – اإلجتماع – كريمة

135-6-311500

240000

اآلداب والدراسات اإلنسانية – اللغة اإلنجليزية – كريمة

135-6-221300

240000

500

اآلداب والدراسات اإلنسانية– اللغة العربية – كريمة

135-6-221200

240000

500

اآلداب والدراس55555ات اإلنس55555انية – الدراس55555ات
اإلسالمية – كريمة

135-6-224300

240000

500

اآلداب والدراس5555ات اإلنس5555انية – المعلوم5555ات
والمكتبات – كريمة

135-6-222600

240000

500

اإلقتص555555اد والعل555555وم اإلداري555555ة – اإلقتص555555اد
واإلحصاء  -دنقال السليم

135-6-311100

300000

500

اإلقتص55اد والعل55وم اإلداري55ة – العل55وم السياس55ية واإلدارة
العامة  -دنقال السليم

135-6-311300

300000

500

اإلقتصاد والعلوم اإلدارية – المحاسبة  -دنقال السليم

135-6-341200

300000

500

اإلقتص55اد والعل55وم اإلداري55ة – إدارة األعم55ال -
دنقال السليم

135-6-341300

300000

500

العلوم اإلدارية -الدراس5ات المص5رفية والمالي5ة – القول5د
– رومي البكري

135-6-342100

300000

500

العلوم اإلداري5ة -التك5اليف والمحاس5بة االداري5ة – القول5د
– رومي البكري

135-6-341400

300000

500

العلوم اإلدارية  -التسويق – القولد – رومي البكري

135-6-341600

العلوم اإلدارية  -التأمين – القولد – رومي البكري

135-6-341700

الشريعة والقانون – القولد – رومي البكري

135-6-381200

300000
300000
240000

500
500
500

السياحة والفنادق – إدارة السياحة – كرمه

135-6-811101

300000

1000

السياحة والفنادق – إدارة الفنادق – كرمه

135-6-811102

300000

1000

السياحة والفنادق – اإلرشاد السياحى  -كرمه

135-6-811103

300000

1000

الق555رآن الك555ريم والدراس555ات اإلس555المية – الق555راءات –
رومي البكري

135-6-224201

150000

500

القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية  -د.اإلس5المية
– رومي البكري

135-6-224301

150000

500
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الرس55555555555555555555555555وم
للس5555555555555555ودانيين
بالجنيه

الرس5555555555555555وم
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500

دﻟﻴﻞ اﻟﻘﺒﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻘﻂ 2023 / 2022

جامعــة البحـر األحمـر
الرس555555555555555555555555555555وم
للس555555555555555555555ودانيين
بالجنيه

الرس5555555555555555555555وم
لالجان555555555555555555555ب
بالدوالر

6000
5000
3000
3000
3000
3000
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500

اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الطب والعلوم الصحيـة
طب األسنان
الھندسة  -المدنية
الھندسة  -الميكانيكية
الھندسة  -الكھربائية واإللكترونية
الھندسة – الكيميائية

139-6-721100

139-6-521300

العلـوم التطبيقيـة قسم الكيمياء التطبيقية

139-6-421200

العلـوم التطبيقيـة قسم البيئة والموارد الطبيعية

139-6-441600

العلـوم التطبيقيـة قسم الفيزياء الطبية

139-6-441102

العلـوم التطبيقيـة قسم فيزياء اإللكترونيات

139-6-441103

العلـوم التطبيقيـة قسم المختبرات الكيميائية

139-6-421201

العلـوم التطبيقيـة قسم الرياضيات

139-6-461100

علـوم الحاسوب وتقانة المعلومات  -علوم الحاسوب

139-6-481100

علـوم الحاسوب وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات

139-6-481200

علـوم الحاسوب وتقانة المعلومات – شبكات ونظم الحاسوب

139-6-481300

علوم األرض
علـوم البحـار والمصائـد
العلـوم اإلداريـة – إدارة األعمال
العلـوم اإلداريـة – المحاسبة والتمويل
العلـوم اإلداريـة – التسويق

139-6-441200

139-6-341600

اإلقتصاد والعلـوم اإلجتماعيـة

139-6-311100

اآلداب – بورتسودان
التربية علمي
التربيـة أدبي

139-6-221100
139-6-142500

1500000
1200000
1000000
1000000
1000000
1000000
400000
400000
400000
400000
400000
400000
600000
600000
600000
400000
400000
500000
500000
500000
400000
300000
200000
200000

التربيـة التعليم األسـاسي) إبتدائي– متوسط (

139-6-143100

200000

1500

القانون

139-6-381100

600000

1500

السياحة والفنادق – سنكات

139-6-811100

250000

1500

139-6-721200
139-6-581200
139-6-521100
139-6-521200

139-6-442100
139-6-341300
139-6-341200

139-6-141500
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جامعــة كســـال
اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الطب والعلوم الصحية  -الطب والجراحة

141-6-721100

2000000

الطب والعلوم الصحية  -المختبرات الطبية

141-6-721400

1500000

4500

الطب والعلوم الصحية  -التمريض

141-6-721500

1200000

3000

الھندسة المدنية

141-6-581200

1200000

4000

الھندسة الميكانيكية

141-6-521100

1200000

4000

الھندسة الكھربائية وااللكترونية

141-6-521200

1200000

4000

الزراعـة والموارد الطبيعية – علوم المحاصيل  -حلفا الجديدة

141-6-621200

350000

800

الزراعـة والموارد الطبيعية – وقاية المحاصيل  -حلفا الجديدة

141-6-621300

350000

800

الزراع555ـة والم555وارد الطبيعي555ة – اإلرش555اد الزراع555ى والتنمي555ة
الريفية  -حلفا الجديدة

141-6-621400

350000

800

الزراعـة والموارد الطبيعية – علوم البساتين  -حلفا الجديدة

141-6-621500

350000

800

الزراع5555ـة والم5555وارد الطبيعي5555ة – اإلقتص5555اد الزراع5555ى  -حلف5555ا
الجديدة

141-6-621600

350000

800

الزراعـة والموارد الطبيعية – الھندسة الزراعية -حلفا الجديدة

141-6-622100

350000

800

الزراع55ـة والم55وارد الطبيعي55ة – عل55وم وتقان55ة األغذي55ة  -حلف55ا
الجديدة

141-6-621900

350000

800

العلــوم – األحياء – كسال

141-6-421100

500000

1500

العلــوم  -الكيميـــــاء – كسال

141-6-421200

500000

1500

العلــوم  -الرياضيـــات – كسال

141-6-461100

500000

1500

العلــوم  -الفيزيـــــاء  -كسال

141-6-441100

500000

1500

علوم الحاسوب وتقانة المعلومات  -علوم الحاسوب

141-6-481100

500000

2500

علوم الحاسوب وتقانة المعلومات  -تقانة المعلومات

141-6-481200

500000

2500

علوم الحاسوب وتقانة المعلومات  -نظم المعلومات

141-6-481500

500000

2500

اإلقتصاد والعلـوم اإلدارية  -اإلقتصاد – كســال

141-6-311100

500000

2000

اإلقتصاد والعلـوم اإلدارية  -المحاسبة  -كســال

141-6-341200

500000

2000
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6000

دﻟﻴﻞ اﻟﻘﺒﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻘﻂ 2023 / 2022

تابع جامعــة كســـال
اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

اإلقتص555اد والعل555ـوم اإلداري555ة  -إدارة األعم555ال -
كســال

141-6-341300

500000

التربيـة قسـم األحياء والكيمياء  -كســال

141-6-141100

350000

1300

التربيـة قسـم الرياضيـات والفيزياء – كســال

141-6-141300

350000

1300

التربيـة قسـم األحياء والكيمياء – حلفا الجديدة

141-6-141101

350000

1300

التربي555ـة قس555ـم الرياضي555ـات والفيزي555اء – حلف555ا
الجديدة

141-6-141301

350000

1300

التربية لغة عربية وعلوم إسالمية  -كســال

141-6-141700

300000

1000

التربية لغة إنجليزية ولغويات  -كســال

141-6-141800

300000

1000

التربية جغرافيا وتاريخ  -كســال

141-6-142100

300000

1000

التربية التعليم قبل المدرسة  -كســال

141-6-143200

300000

1000

التربية قسم اإلرشاد التربوي النفسى  -كســال

141-6-142300

300000

1000

التربي555ة لغ555ة عربي555ة وعل555وم إس555المية  -حلف555ا
الجديدة

141-6-141701

300000

1000

التربية لغة إنجليزية ولغويات  -حلفا الجديدة

141-6-141801

300000

1000

التربية جغرافيا وتاريخ  -حلفا الجديدة

141-6-142101

300000

1000

التربيـة التعليم األسـاسي) إبتدائي– متوسط (– كسال

141-6-143100

300000

1000

التربيـة التعليم األسـاسي) إبتدائي– متوسط (– حلفا

141-6-143101

300000

1000

الدراسات اإلسالمية – كسال

141-6-224300

300000

1000

القانون

141-6-381100

500000

2000
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الرس555555555555555555وم
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جامعــة القضـــارف
اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الرس55555555555555555555555555وم
للس5555555555555555ودانيين
بالجنيه

الرس555555555555555555وم
لألجان55555555555555555ب
بالدوالر

الطـب والعلـوم الصحيـة – الطب والجراحة

143-6-721100

2000000

3500

الصيدلة

143-6-721300

1200000

3000

علوم المختبرات الطبية

143-6-721400

1200000

3000

الطـب والعلـوم الصحيـة – علوم التمريض

143-6-721500

800000

3000

الھندسة والعماره – الھندسة الكھربائية

143-6-521200

600000

3000

الھندسة والعماره – الھندسة المدنية
الھندسة والعماره – الھندسة الميكانيكية
العلوم البيطرية

143-6-581200
143-6-641100

600000
600000
600000

3000
3000
2500

العلـوم الزراعيـة والبيئـة

143-6-621100

300000

2000

علوم الحاسوب وتقانة المعلومات  -علوم الحاسوب

143-6-481100

علوم الحاسوب وتقانة المعلومات  -تقانة المعلومات

143-6-481200

600000
600000

3000
3000

علوم الحاسوب وتقانة المعلومات  -نظم المعلومات

143-6-481500

600000

3000

الشريعة والقانون

143-6-381200

اإلقتصاد والعلوم اإلدارية – العلوم اإلقتصادية واإلجتماعية

143-6-311100

اإلقتصاد والعلوم اإلدارية – العلــوم اإلداريـة

143-6-341100

600000
500000
500000

2000
2500
2500

التربيـة القسم العلمي )أحياء(

143-6-141100

450000

2000

التربيـة القسم العلمي ) رياضيات – فيزياء (

143-6-141300

450000

2000

التربية القسم األدبي

143-6-142500

450000

2000

التربيـة التعليم األسـاسي ) إبتدائي – متوسط (

143-6-143100

450000

2000

اآلداب والعلوم اإلنسانية – اآلثار والفلكلور

143-6-321500

450000

2000

اآلداب والعلوم اإلنسانية – العلوم الحضرية

143-6-222800

450000

2000

اآلداب والعلوم اإلنسانية – الدراسات اإلسالمية

143-6-224300

450000

2000

اآلداب والعلوم اإلنسانية – اللغة العربية

143-6-221200

450000

2000

اآلداب والعلوم اإلنسانية – اللغة اإلنجليزية

143-6-221300

450000

2000

143-6-521100
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جامعــة ســـــنار
رمز الكلية

اســــــــم الكليــــــــة

الرس55555555555555555555وم الرس5555555555555وم
للس55555555555ودانيين لألجان555555555555ب
بالدوالر
بالجنيه

الطـب والعلوم الصحية – الطب والجراحة

145-6-721100

2000000

5000

الصيدلة – سنجـة

145-6-721300

1200000

4000

الطـب والعلوم الصحية – المختبرات الطبية

145-6-721400

1000000

3000

الطـب والعلوم الصحية – علوم التمريض

145-6-721500

1000000

2000

الطب البيطري  -الدندر

145-6-641100

160000

2500

اإلنتاج الحيوانى – ابونعامة

145-6-641700

50000

1000

الزراعـة

145-6-621100

50000

1000

الھندسـة المدنيـة

145-6-581200

750000

2000

الھندسـة الميكانيكية

145-6-521100

750000

2000

الھندسـة الكھربائية

145-6-521200

750000

2000

الھندسـة الزراعية

145-6-521500

500000

1500

ھندسـة الحاسوب

145-6-522200

500000

2000

علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – علوم الحاسوب – ودھاشم

145-6-481100

250000

2000

علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات  -ودھاشم

145-6-481200

250000

2000

علوم الحاسوب وتقانة المعلوم5ات – نظ5م الحاس5وب والش5بكات
 -ودھاشم

145-6-481300

250000

2000

الشريعة والقانون

145-6-381200

150000

1000

اإلقتصاد والعلوم اإلدارية  -المحاسبة واإلدارة المالية

145-6-341200

240000

1200

اإلقتصاد والعلوم اإلدارية  -إدارة األعمال  -سـنار

145-6-341300

240000

1200

اإلقتصاد والعلوم اإلدارية  -البنوك والتمويل  -سـنار

145-6-341500

240000

1200

اإلقتصاد والعلوم اإلدارية  -اإلقتصاد  -سـنار

145-6-311100

240000

1200

اإلقتص55اد والعل55وم اإلداري55ة – اإلحص55اء واإلقتص55اد
القياسي  -سـنار

145-6-311200

240000

1200

التربية – الكيمياء واألحياء – سنجة

145-6-141200

160000

1000
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تابع جامعــة ســـــنار
رمز الكلية

اســــــــم الكليــــــــة

الرس55555555555555555555وم الرس5555555555555وم
للس55555555555ودانيين لألجان555555555555ب
بالدوالر
بالجنيه

التربية  -الفيزياء والرياضيات – سنجة

145-6-141400

160000

1000

التربية  -لغة انجليزية – سنجة

145-6-141800

140000

1000

التربية  -جغرافيا وتاريخ – سنجة

145-6-142100

140000

1000

التربية  -دراسات إسالمية ولغة عربية – سنجـة

145-6-142400

140000

1000

التربيـة التعليم األسـاسي) إبتدائي– متوسط (– ابوحجار

145-6-143101

100000

1000

اآلداب – الدراسات اإلسالمية  -سـنار

145-6-224300

140000

1200

اآلداب – اللغة العربية  -سـنار

145-6-221200

140000

1200

اآلداب – اللغة اإلنجليزية  -سـنار

145-6-221300

140000

1200

اآلداب – التاريخ  -سـنار

145-6-222100

140000

1200

اآلداب – اإلعالم  -سـنار

145-6-321100

140000

1200

اآلداب – الجغرافيا  -سـنار

145-6-222400

140000

1200

الدراسات التجارية  -كركوج

145-6-341100

200000

1200
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جامعــة النيــل األزرق
اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الرس55555555555555555555وم الرس5555555555555وم
للس55555555555ودانيين لألجان555555555555ب
بالدوالر
بالجنيه

الطب والعلوم الصحية – الطب

147-6-721100

1500000

5000

الطب والعلوم الصحية – التمريض

147-6-721500

750000

2000

الھندسة المدنيـــة

147-6-581200

250000

1000

ھندسة التعدين – طالب فقط

147-6-541100

250000

1000

الھندسة الميكانيـكية

147-6-521100

250000

1000

الھندسة الكھربــائية

147-6-521200

250000

1000

الزراع55ة والم55وارد الطبيعي55ة – المحاص55يل الحقلي55ة
والبستانية

147-6-621200

150000

1000

الزراعة والموارد الطبيعية – اإلنتاج الحيوانى

147-6-621700

150000

1000

الزراعة والموارد الطبيعية – الھندسة الزراعية

147-6-622100

150000

1000

الزراعة والموارد الطبيعية – علوم المراعى

147-6-623200

150000

1000

الزراعة والموارد الطبيعية – علوم الغابات

147-6-623100

150000

1000

الزراعة والموارد الطبيعية – الحياة البرية واألسماك

147-6-622300

150000

1000

علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – علوم الحاسوب

147-6-481100

200000

1000

علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات

147-6-481200

200000

1000

اإلقتصاد والعلوم اإلدارية  -المحاسبة

147-6-341200

170000

1000

اإلقتصاد والعلوم اإلدارية  -إدارة األعمال

147-6-341300

170000

1000

اإلقتصاد والعلوم اإلدارية  -اإلقتصاد

147-6-311100

اإلقتصاد والعلوم اإلدارية – نظم المعلومات اإلدارية

147-6-341301

التربية علمي  -أحياء  -الدمــازين
التربية علمي  -كيمياء  -الدمــازين
التربية علمي  -رياضيات  -الدمــازين
التربية علمي  -فيزياء  -الدمــازين
التربيــة أدبي  -الدمــازين
التربيـ5555ـة أدب55555ي – المكتب5555ات والمعلوم55555ات -
الدمــازين

147-6-141100

170000
170000
150000
150000
150000
150000
130000

147-6-222600

130000

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

التربيـة التعليم األسـاسي ) إبتدائي – متوسط (

147-6-143100

130000

1000

52

147-6-141200
147-6-141300
147-6-141400
147-6-142500

دﻟﻴﻞ اﻟﻘﺒﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻘﻂ 2023 / 2022

جامعــة اإلمـام المھــدى
اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الرس555555555555555555وم الرس5555555555555وم
للس555555555ودانيين لألجان555555555555ب
بالدوالر
بالجنيه

الطب

149-6-721100

1300000

8000

علوم المختبرات الطبية

149-6-721400

1000000

6000

علوم التمريض

149-6-721500

700000

4000

الصحة العامة وصحة البيئة

149-6-721600

300000

4000

الھندسة الميكانيكية

149-6-521100

400000

3000

ھندسة التصنيع الغذائي

149-6-521101

300000

2500

الھندسة الكيميائية

149-6-521300

300000

3000

الھندسة الكھربائية

149-6-521200

500000

3000

الھندسة المدنية

149-6-581200

500000

3000

علوم الحاسوب وتقنية المعلومات – علوم الحاسوب

149-6-481100

300000

2000

علوم الحاسوب وتقنية المعلومات – تقنية المعلومات

149-6-481200

300000

2000

الشـريعة والقانـون

149-6-381200

200000

1500

اإلقتصاد والعلوم اإلدارية

149-6-341100

300000

2000

اآلداب – اللغة العربية  -الجزيرة أبا

149-6-221200

150000

1000

اآلداب  -اللغة اإلنجليزية – الجزيرة أبا

149-6-221300

150000

1000

اآلداب – التاريخ  -الجزيرة أبا

149-6-222100

150000

1000

اآلداب – علم النفس  -الجزيرة أبا

149-6-222300

150000

1000

اآلداب  -الجغرافيا  -الجزيرة أبا

149-6-222400

150000

1000

اآلداب – المكتبات والمعلومات – الجزيرة أبا

149-6-222600

150000

1000

اآلداب – الدراسات اإلسالمية – الجزيرة أبا

149-6-224300

150000

1000

اآلداب – اإلعالم – الجزيرة أبا

149-6-321100

150000

1000
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تابع جامعــة اإلمـام المھــدى
اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الرس555555555555555555وم الرس5555555555555وم
للس555555555ودانيين لألجان555555555555ب
بالدوالر
بالجنيه

اآلداب  -الفلسفة  -الجزيرة أبا

149-6-222200

150000

1000

التربية علمي – األحياء

149-6-141100

300000

1000

التربية علمي – الكيمياء

149-6-141200

300000

1000

التربية علمي – الرياضيات

149-6-141300

300000

1000

التربية علمي – الفيزياء

149-6-141400

300000

1000

التربية أدبي – اللغة العربية

149-6-141700

250000

1000

التربية أدبي – اللغة اإلنجليزية

149-6-141800

250000

1000

التربية أدبي – الدراسات اإلسالمية

149-6-142400

250000

1000

التربية أدبي – الجغرافيا

149-6-142100

250000

1000

التربية أدبي – التاريخ

149-6-142200

250000

1000
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جامعــة بـخـت الرضـا
رمز الكلية

اســــــــم الكليــــــــة

الرس555555555555555وم الرس55555555555وم
للس5555555ودانيين لألجان5555555555ب
بالدوالر
بالجنيه

الطب والعلوم الصحية – الطب والجراحة

151-6-721100

الـطـب والعلوم الصحية – علوم المختبرات الطبية

151-6-721400

الطب والعلوم الصحية – علوم التمريض
الزراعة والموارد الطبيعيـة

151-6-721500
151-6-621100

العلـوم قسم الحاسوب

151-6-481100

1500000
1000000
600000
200000
400000

4000
3000
3000
1500
1500

العلـوم قسم الرياضيات

151-6-461100

200000

1500

العلـوم قسم الفيزياء

151-6-441100

200000

1500

العلـوم قسم األحياء

151-6-421100

250000

1500

العلـوم قسم الكيمياء
اإلقتصاد والعلوم اإلدارية

151-6-421200
151-6-341100

اآلداب – اللغة العربية

151-6-221200

250000
300000
200000

1500
1500
1500

اآلداب  -اللغة اإلنجليزية

151-6-221300

200000

1500

اآلداب – التاريخ

151-6-222100

200000

1500

اآلداب – الجغرافيا

151-6-222400

200000

1500

اآلداب – الدراسات اإلسالمية

151-6-224300

200000

1500

اآلداب – المكتبات والمعلومات

151-6-222600

200000

1500

التربية قسم أحياء

151-6-141100

250000

1500

التربية قسم كيمياء

151-6-141200

250000

1500

التربية قسم رياضيات

151-6-141300

250000

1500

التربية قسم فيزياء

151-6-141400

250000

1500

التربية لغة عربية

151-6-141700

200000

1500

التربية لغـة عربيـة  ) -نعيمة ( – طالبات

151-6-141701

200000

1500

التربية لغة إنجليزية

151-6-141800

200000

1500

التربية جغرافيا

151-6-142100

200000

1500

التربية تاريخ

151-6-142200

200000

1500

التربية دراسات إسالمية

151-6-142400

200000

1500

التربية دراسات إسالمية  ) -نعيمة ( – طالبات
التربيـة التعليم األسـاسي ) إبتدائي – متوسط (
القانون

151-6-142401

200000
200000
250000

1500
1500
1500
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جامعــة كردفـان
رمز الكلية

اســــــــم الكليــــــــة

الرس55555555555555555555وم الرس5555555555555وم
للس55555555555ودانيين لالجان555555555555ب
بالدوالر
بالجنيه

الطـب والعلوم الصحية – الطب

153-6-721100

1500000

5000

مدرسة طب األسنان

153-6-721200

1000000

3000

المختبرات الطبية

153-6-721400

800000

3000

التمريض

153-6-721500

700000

2000

الصحة العامة

153-6-721600

400000

2000

الھندسة والدراسات التقنية  -المدنية

153-6-581200

600000

3000

الھندسة والدراسات التقنية  -الميكانيكا

153-6-521100

600000

3000

الھندسة والدراسات التقنية – الكھرباء

153-6-521200

600000

3000

الھندسة والدراسات التقنية  -الكيميائية

153-6-521300

600000

3000

دراسات الحاسوب واإلحصاء – علوم الحاسوب

153-6-481100

400000

2000

دراسات الحاسوب واإلحصاء – الحوسبة اإلحصائية

153-6-481104

400000

2000

دراسات الحاسوب واإلحصاء – تقانة المعلومات

153-6-481200

400000

2000

الموارد الطبيعية والدراسات البيئية

153-6-441600

300000

1000

العلـوم أحياء

153-6-421100

300000

1000

العلـوم رياضيات

153-6-461100

300000

2000

العلـوم قسم الجيولوجيا – خورطقت

153-6-441200

350000

1500

اإلقتصاد و الدراسات التجارية  -اإلقتصاد

153-6-311100

200000

1500

اإلقتصاد و الدراسات التجارية – المحاسبة والتمويل

153-6-341200

200000

1500

اإلقتصاد و الدراسات التجارية – إدارة األعمال

153-6-341300

200000

1500

اإلقتصاد و الدراسات التجارية – الدراسات المصرفية والمالية

153-6-342100

200000

1500

اإلقتصاد و الدراسات التجارية – نظم المعلومات اإلدارية

153-6-341301

250000

1500
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تابع جامعــة كردفـان
رمز الكلية

اســــــــم الكليــــــــة

الرس55555555555555555555وم الرس5555555555555وم
للس55555555555ودانيين لالجان555555555555ب
بالدوالر
بالجنيه

اآلداب  -لغة عربية – خورطقت

153-6-221200

250000

1500

اآلداب  -لغة إنجليزية – خورطقت

153-6-221300

250000

1500

اآلداب  -لغة فرنسية – خورطقت

153-6-221400

250000

1500

اآلداب  -دراسات إسالمية – خورطقت

153-6-224300

250000

1500

اآلداب  -اإلعالم – خورطقت

153-6-321100

250000

1500

اآلداب – علم النفس – خورطقت

153-6-222300

250000

1500

التربية قسم األحياء – األبيض

153-6-141100

300000

1500

التربية قسم الرياضيات – األبيض

153-6-141300

300000

1500

التربية أدبي

153-6-142500

250000

1500

التربيـة التعليم األسـاسي ) إبتدائي – متوسط (

153-6-143100

250000

1000
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جامعــة الدلنــج
رمز الكلية

اســــــــم الكليــــــــة

الرس55555555555555555555وم الرس5555555555555وم
للس55555555555ودانيين لالجان555555555555ب
بالدوالر
بالجنيه

الطب والعلوم الصحية – الطب والجراحة

155-6-721100

900000

2000

الطب والعلوم الصحية – علوم التمريض

155-6-721500

500000

1000

الطب والعلوم الصحية – الصحة العامة

155-6-721600

500000

1000

العلوم الزراعيـة

155-6-621100

600000

250

العلوم أحياء

155-6-421100

600000

250

العلوم رياضيات

155-6-461100

600000

250

علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – علوم الحاسوب

155-6-481100

600000

250

علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات

155-6-481200

600000

250

علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – نظم المعلومات

155-6-481500

600000

250

الدراسات اإلقتصادية وإلجتماعية – اإلقتصاد والتنمية الريفية

155-6-311400

500000

200

الدراسات اإلقتصادية وإلجتماعية – اإلدارة العامة

155-6-342400

500000

200

الدراسات اإلقتصادية وإلجتماعية – المحاسبة والتمويل

155-6-341200

500000

200

الدراسات اإلقتصادية وإلجتماعية – إدارة األعمال

155-6-341300

500000

200

الدراسات اإلقتصادية وإلجتماعية – اإلقتصاد البحت

155-6-311100

500000

200

الدراسات اإلقتصادية وإلجتماعية – اإلجتماع واألنثربولجيا

155-6-311500

500000

200

الدراسات اإلقتصادية وإلجتماعية – التكاليف والمحاسبة اإلدارية

155-6-341400

500000

200

الدراسات اإلقتصادية وإلجتماعية – الخدمة والرعاية اإلجتماعية

155-6-222500

500000

200

التربيـة قسـم األحياء

155-6-141100

600000

250

التربيـة قسـم الريـاضيـات

155-6-141300

600000

250

التربية القسم األدبي

155-6-142500

500000

250

التربيـة التعليم األسـاسي ) إبتدائي – متوسط (

155-6-143100

500000

250

التعليم األساسى – التعليم قبل المدرسي – طالبات فقط

155-6-143200

600000

200

التربية البدنية وعلوم الرياضة

155-6-145100

600000

250
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دﻟﻴﻞ اﻟﻘﺒﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻘﻂ 2023 / 2022

جامعــة غرب كردفـان
اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الرس55555555555555555555وم الرس5555555555555وم
للس55555555555ودانيين لالجان555555555555ب
بالدوالر
بالجنيه

الطب والعلوم الصحية – الطب

157-6-721100

1100000

5000

علوم المختبرات الطبية

157-6-721400

600000

3500

الصحة العامة وصحة البيئة

157-6-721600

400000

2500

علوم البصريات

157-6-722400

400000

2500

القبالة والتمريض  -علوم التمريض

157-6-721500

500000

3000

الطب البيطري

157-6-641100

350000

2500

االنتاج الحيوانى

157-6-641700

300000

1500

عل555وم الحاس555وب وتقان555ة المعلوم555ات – عل555وم
الحاسوب

157-6-481100

300000

عل555وم الحاس555وب وتقان555ة المعلوم555ات – تقان555ة
المعلومات

157-6-481200

300000

عل5555وم الحاس5555وب وتقان5555ة المعلوم5555ات – نظ5555م
المعلومات

157-6-481500

300000

الشريعة والقانون

157-6-381200

150000

1500

الدراسات اإلقتصادية واإلجتماعية

157-6-311100

200000

1500

العلوم االدارية

157-6-341100

200000

1500

اإلعالم

157-6-321100

200000

1500

العلوم اإلسالمية واللغة العربية

157-6-224300

150000

1000

التربيـة قسم األحياء

157-6-141100

200000

1500

التربيـة قسم الرياضيات

157-6-141300

200000

1500

التربية القسم األدبي

157-6-142500

150000

1000

التربيـة التعليم األسـاسي ) إبتدائي – متوسط (

157-6-143100

150000

1000
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جامعــة السالم
الرس555وم للس555ودانيين
بالجنيه

الرس55وم لالجان55ب
بالدوالر

10000

اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الطب والعلوم الصحية – بكالريوس الطب

159-6-721100

800000

الطب والعلوم الصحية – بكالريوس التمريض

159-6-721500

400000

5000

الطب البيطرى

159-6-641100

400000

5000

ھندسة النفط والمياه – ھندسة النفط

159-6-521600

300000

1500

ھندسة النفط والمياه – ھندسة إستكشاف نفطى -طالب

159-6-521601

300000

1500

ھندسة النفط والمياه – ھندسة التكرير والبتروكيماويات

159-6-521602

300000

1500

الموارد الطبيعية والدراسات البيئية

159-6-441600

150000

1500

العلوم اإلدارية والمالية

159-6-341100

150000

1500

اإلقتصاد وتنميـة المجتمـع

159-6-311100

150000

1500

اآلداب

159-6-221100

150000

1500

التربية القسم العلمي – الفولة

159-6-141500

150000

1500

التربية القسم األدبي  -الفولة

159-6-142500

150000

1500

التربيـة التعليم األسـاسي ) إبتدائي – متوسط (

159-6-143100

150000

1500

العلوم اإلسالمية – الدراسات اإلسالمية

159-6-224300

150000

1500

العلوم اإلسالمية – الدعوة واإلعالم

159-6-224500

150000

1500
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جامعــة الفـاشــر
الرس555وم للس555ودانيين
بالجنيه

الرس555وم لالجان555ب
بالدوالر

5000

اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الطب

161-6-721100

1250000

طب األسنان

161-6-721200

950000

3000

الصيدلة

161-6-721300

950000

3000

العلوم الصحية – علوم التمريض

161-6-721500

500000

2000

المختبرات الطبية

161-6-721400

650000

2000

الطب البيطري

161-6-641100

650000

2000

الھندسة قسم الھندسة المدنية

161-6-581200

650000

2000

الھندسـة قسم الھندسة الكھربائية

161-6-521200

650000

2000

علوم البيئة والموارد الطبيعيـة

161-6-441600

350000

1500

161-6-621100

300000

1500

علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – علوم الحاسوب

161-6-481100

500000

1750

علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات

161-6-481200

500000

1750

العلوم الرياضية – الرياضيات

161-6-461200

300000

1500

العلوم الرياضية – اإلحصاء

161-6-461300

300000

1500

العلوم الرياضية – الرياضيات  /حاسوب

161-6-481103

300000

1500

العلوم الرياضية – اإلحصاء  /حاسوب

161-6-481104

300000

1500

الشريعة والقانون

161-6-381200

300000

1500

العلوم اإلدارية

161-6-341100

300000

1500

إقتصاد والدراسات اإلجتماعية

161-6-311100

اآلداب

161-6-221100

300000
300000

1500
1500

القرآن الكريم ود.اإلسالمية  -القراءات

161-6-224201

300000

1500

القرآن الكريم ود.اإلسالمية – د.اإلسالمية

161-6-224300

300000

1500

التربيـة قسـم األحياء – الفاشــر

161-6-141100

350000

1500

التربيـة قسـم الرياضيات

161-6-141300

350000

1500

التربيـة القسم األدبي

161-6-142500

300000

1500

التربيـة التعليم األسـاسي ) إبتدائي – متوسط (

161-6-143100

300000

1500

الزراعـة  -كبكابية
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جامعــة نيــــاال
رمز الكلية

اســـــــم الكليــــــــة

الرس55555555555555555555وم الرس5555555555555وم
للس55555555555ودانيين لألجان555555555555ب
بالدوالر
بالجنية

الطب

163-6-721100

علوم المختبرات الطبية

163-6-721400

علوم التمريض

163-6-721500

العلوم البيطرية

163-6-641100

الھندسة المدنية

163-6-581200

الھندسة الميكانيكية

163-6-521100

الھندسة الكھربائية وااللكترونية

163-6-521200

علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – علوم الحاسوب  -نيـاال

163-6-481100

علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات  -نيـاال

163-6-481200

العلوم – الرياضيات  -نيـاال

163-6-461100

150000

العلوم  -الفيزياء  -نيـاال

163-6-441100

150000

2500

العلوم – الجيولوجيا  -نيـاال

163-6-441200

150000

2500

العلوم – الكيمياء  -نيـاال

163-6-421200

150000

2500

العلوم – النبات  -نيـاال

163-6-421300

150000

2500

العلوم – الحيوان  -نيـاال

163-6-421400

150000

2500

القانون والشريعة – نياال

163-6-381200

150000

1200

اإلقتصاد والدراسـات التجـارية  -المحاسبة – نياال

163-6-341200

150000

1200

اإلقتصاد والدراسـات التجـارية  -إدارة االعمال – نياال

163-6-341300

150000

1200

اإلقتصاد والدراسـات التجـارية  -اإلقتصاد  -نيـاال

163-6-311100

150000

1200

اإلقتصاد والدراسـات التجـارية  -البنوك والتمويل – نياال

163-6-341500

150000

1200

التربيـة – الكيمياء واألحياء – نيـاال

163-6-141200

150000

2700

التربيـة – الفيزياء والرياضيــات  -نيــاال

163-6-141400

150000

2700

التربيـة – اللغة العربية والدراسات اإلسالمية  -نيـاال

163-6-141700

130000

1200

التربيـة – اللغة اإلنجليزية واللغة الفرنسية  -نياال

163-6-141800

130000

1200

التربيـة – الجغرافيا والتاريخ – نياال

163-6-142100

130000

1200

التربيـة التعليم األسـاسي ) إبتدائي – متوسط ( -نيـاال

163-6-143100

120000

1200
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1200000
700000
600000
300000
300000
300000
300000
400000
400000

6000
4500
4000
3000
3500
3500
3500
4000
4000
2500
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جامعــة زالنجــى
اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

الرس55555555555555555555وم الرس5555555555555وم
للس55555555555ودانيين لألجان555555555555ب
بالدوالر
بالجنية

الطب

165-6-721100

750000

8000

العلوم الصحية – علوم التمريض

165-6-721500

375000

4000

العلوم الصحية – الصحة العامة

165-6-721600

345000

4000

الزراعة

165-6-621100

180000

2000

علوم الغابات

165-6-623100

180000

2000

علوم وتقانة االنتاج الحيوانى  -مكجر

165-6-641700

180000

2000

علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – علوم الحاسوب

165-6-481100

225000

3000

علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات

165-6-481200

225000

3000

علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – شبكات الحاسوب

165-6-481300

225000

3000

اإلقتصاد والعلوم اإلدارية

165-6-341100

150000

2400

التربيـة قسـم علوم الحيــــاة

165-6-141100

180000

2000

التربيـة قسـم علوم الكيمياء

165-6-141200

180000

2000

التربيـة قسـم الريـاضيـات

165-6-141300

180000

2000

التربيـة قسـم الفيزياء

165-6-141400

180000

2000

التربيـة قسم الدراسـات اإلسالمية  -زالنجى

165-6-142400

150000

2000

التربية قسم اللغة العربية  -زالنجى

165-6-141700

150000

2000

التربية قسم الجغرافيا  -زالنجى

165-6-142100

150000

2000

التربية قسم التاريخ  -زالنجى

165-6-142200

150000

2000

التربية قسم اللغة االنجليزية  -زالنجى

165-6-141800

150000

2000

التربيـة قسـم التوجيه واإلرشاد النفسي

165-6-142300

150000

2000

التربيـة التعليم األسـاسي ) إبتدائي – متوسط (

165-6-143100

150000

2000
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جامعــة الجنينة
رمز الكلية

الرس55555555555555555555555555وم
للس5555555555555555ودانيين
بالجنية

الرس555555555555555555وم
لألجان55555555555555555ب
بالدوالر

اســــــــم الكليــــــــة

الطب

167-6-721100

850000

5000

العلوم الصحية – التمريض

167-6-721500

300000

2500

العلوم الصحية – الصحة العامة

167-6-721600

300000

2500

العلوم البيطرية

167-6-641100

350000

2500

علوم التقانة – علوم الحاسوب – الجنينة

167-6-481100

250000

2500

علوم التقانة – تقانة المعلومات – الجنينة

167-6-481200

250000

2500

التربيـة قسم األحياء – الجنينة

167-6-141100

250000

2000

التربيـة قسم الكيمياء – الجنينة

167-6-141200

250000

2000

التربيـة قسم الرياضيات – الجنينة

167-6-141300

250000

2000

التربيـة قسم الفيزياء – الجنينة

167-6-141400

250000

2000

اإلقتصاد والدراسات اإلجتماعية

167-6-311100

250000

2000

اإلعالم

167-6-321100

200000

2000

القانون

167-6-381100

200000

2000

التربية القسم األدبي

167-6-142500

200000

2000

التربيـة التعليم األسـاسي ) إبتدائي – متوسط (

167-6-143100

180000

2000

الدراسات اإلسالمية

167-6-224300

150000

2000
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دﻟﻴﻞ اﻟﻘﺒﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻘﻂ 2023 / 2022

جامعــة عبداللطيف الحمد التكنولوجية
رمز الكلية

الرس55555555555555555555555555وم
للس5555555555555555ودانيين
بالجنية

الرس555555555555555555وم
لألجان55555555555555555ب
بالدوالر

الطب والعلوم الصحية – الطب والجراحة

169-6-721100

1400000

10000

الطب والعلوم الصحية – المختبرات الطبية

169-6-721400

1000000

6000

الطب والعلوم الصحية – علوم التمريض

169-6-721500

1000000

6000

الھندسـة  -الھندسة المدنية

169-6-581200

600000

6000

الھندسـة  -الھندسة الميكانيكية

169-6-521100

600000

6000

الھندسـة  -الھندسة الكھربائية

169-6-521200

600000

6000

العلوم والتكنولوجيا – تقانة المعلومات

169-6-481200

600000

5000

العلـوم والتكنولوجيا – علوم وتكنولوجيا األغذيـة

169-6-421600

اســــــــم الكليــــــــة

العلوم اإلجتماعية واإلدارية  -إدارة االعمال

169-6-341300

600000

5000

التربية التقنية

169-6-144100

300000

1750
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جامعــة الضعين
رمز الكلية

الرس55555555555555555555555555وم
للس5555555555555555ودانيين
بالجنية

الرس55555555555555555555وم
لألجان555555555555555555ب
بالدوالر

الطب والجراحة

171-6-721100

1200000

8000

علوم المختبرات الطبية

171-6-721400

800000

4500

التمريض

171-6-721500

600000

3500

الھندسة – الھندسة الميكانيكية

171-6-521100

400000

4000

الھندسة – الھندسة المدنية

171-6-581200

400000

4000

الھندسة – الھندسة الكھربائية واإللكترونية

171-6-521200

400000

4000

الھندسة – ھندسة التعدين

171-6-541100

400000

4000

علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – علوم الحاسوب

171-6-481100

200000

2500

علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات

171-6-481200

200000

2500

اإلنتاج الحيوانى

171-6-641700

250000

2000

التربية – اللغة العربية

171-6-141700

200000

2000

التربية – الدراسات اإلسالمية

171-6-142400

200000

2000

التربية – اللغة االنجليزية

171-6-141800

200000

2000

التربية – الجغرافيا

171-6-142100

200000

2000

التربية – التاريخ

171-6-142200

200000

2000

التربية – الفيزياء والرياضيات

171-6-141400

200000

2000

القانون

171-6-381100

250000

2500

العلوم اإلدارية – المحاسبة

171-6-341200

300000

2500

العلوم اإلدارية – إدارة األعمال

171-6-341300

300000

2500

الدعوة والدراسات اإلسالمية – الدعوة

171-6-224500

150000

2000

الدعوة والدراسات اإلسالمية – الدراسات اإلسالمية

171-6-224300

150000

2000

الدراسات التنموية  -تنميـة المجتمـع – ابومطارق

171-6-312100

200000

2000

الدراسات التنموية  -التنميـة اإلقتصادية  -ابومطارق

171-6-312200

200000

2000

الدراسات التنموية – علم اإلجتماع واألنثربولوجيا – ابومطارق

171-6-311500

200000

2000

اســــــــم الكليــــــــة
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جامعــة السودان التقانية – كلية نياال التقنية
رمز الكلية

الرس55555555555555555555وم
للس5555555555ودانيين
بالجنية

الرس555555555555555555وم
لألجان55555555555555555ب
بالدوالر

البكالريوس التقانى فى الھندسة الكھربائية

173-6-5232000001

250000

2000

البكالريوس التقانى فى الھندسة الميكانيكية

173-6-5231000001

250000

2000

البكالريوس التقانى فى ھندسة المدنية

173-6-5821000001

250000

2000

اســــــــم الكليــــــــة

جامعــة السودان التقانية – كلية المحيريا التقنية
رمز الكلية

الرس55555555555555555555وم
للس5555555555ودانيين
بالجنية

الرس55555555555555555555وم
لألجان5555555555555555555ب
بالدوالر

173-6-5232000002

250000

2000

اســــــــم الكليــــــــة

البكالريوس التقانى فى الھندسة الكھربائية

جامعــة السودان التقانية – كلية ودمدني التقنية
رمز الكلية

الرس55555555555555555555وم
للس5555555555ودانيين
بالجنية

الرس55555555555555555555وم
لألجان5555555555555555555ب
بالدوالر

173-6-5231000004

250000

2000

اســــــــم الكليــــــــة

البكالريوس التقانى فى الھندسة الميكانيكية

جامعــة السودان التقانية – كلية كسال التقنية
رمز الكلية

الرس55555555555555555555وم
للس5555555555ودانيين
بالجنية

الرس55555555555555555555وم
لألجان5555555555555555555ب
بالدوالر

173-6-5231000006

250000

2000

اســــــــم الكليــــــــة

البكالريوس التقانى فى الھندسة الميكانيكية
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جامعــة السودان التقانية – كلية بورتسودان التقنية
رمز الكلية

الرس55555555555555555555وم
للس5555555555ودانيين
بالجنية

الرس5555555555555555555555وم
لألجان555555555555555555555ب
بالدوالر

173-6-5821000007

250000

2000

اســــــــم الكليــــــــة

البكالريوس التقانى فى الھندسة المدنية

جامعــة السودان التقانية – كلية الجريف شرق التقنية
رمز الكلية

الرس55555555555555555555وم
للس5555555555ودانيين
بالجنية

الرس5555555555555555555555وم
لألجان555555555555555555555ب
بالدوالر

البكالريوس التقانى فى الھندسة الكھربائية

173-6-5232000009

250000

2000

البكالريوس التقانى فى ھندسة الميكاترونكس

173-6-5236000009

250000

2000

البكالريوس التقانى فى الھندسة الميكانيكية

173-6-5231000009

250000

2000

البكالريوس التقانى فى تقانة المعلومات

173-6-4812000009

200000

1500

اســــــــم الكليــــــــة

جامعــة السودان التقانية – كلية كوستي التقنية
رمز الكلية

الرس55555555555555555555وم
للس5555555555ودانيين
بالجنية

الرس55555555555555555555وم
لألجان5555555555555555555ب
بالدوالر

173-6-5231000012

250000

2000

اســــــــم الكليــــــــة

البكالريوس التقانى فى الھندسة الميكانيكية

جامعــة السودان التقانية – كلية القطينة التقنية
رمز الكلية

الرس55555555555555555555وم
للس5555555555ودانيين
بالجنية

الرس55555555555555555555555وم
لألجان5555555555555555555555ب
بالدوالر

173-6-5232000013

250000

2000

اســــــــم الكليــــــــة

البكالريوس التقانى فى الھندسة الكھربائية

جامعــة السودان التقانية – كلية الفاشر التقنية
رمز الكلية

الرس55555555555555555555وم
للس5555555555ودانيين
بالجنية

الرس5555555555555555555555وم
لألجان555555555555555555555ب
بالدوالر

173-6-4812000024

200000

1500

اســــــــم الكليــــــــة

البكالريوس التقانى فى تقانة المعلومات
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جامعــة المناقل للعلوم والتكنولوجيا
رمز الكلية

الرس55555555555555555555555555وم
للس5555555555555555ودانيين
بالجنية

الرس55555555555555555555وم
لألجان5555555555555555555ب
بالدوالر

الطب والجراحة  -المناقل

175-6-721100

1800000

4000

طب األسنان – المناقل

175-6-721200

1700000

3500

الصيدلة – المناقل

175-6-721300

1500000

3000

المختبرات الطبية – المناقل

175-6-721400

1100000

3000

التمريض – المناقل

175-6-721500

800000

2500

الھندسة  -الميكانيكية –  24القرشى

175-6-521100

500000

2000

الھندسة  -الكھربائية –  24القرشى

175-6-521200

500000

2000

العلوم اإلدارية – المحاسبة والتمويل –  24القرشى

175-6-341200

500000

2000

العلوم اإلدارية – إدارة األعمال  24 -القرشى

175-6-341300

500000

2000

اســــــــم الكليــــــــة
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جامعــة شرق كردفان
رمز الكلية

اســــــــم الكليــــــــة

الرسوم بالجنية

الھندسـة – الھندسة المدنية  -ابوجبيھة

177-6-581200

120000

الھندسة  -الھندسة الميكانيكية – ابوجبيھة

177-6-521100

120000

الھندسة  -الھندسة الكھربائية – ابوجبيھة

177-6-521200

120000

الغابات وعلوم المراعى – رشاد

177-6-623100

120000

علوم الحاسوب وتقانة المعلومات  -كالوقى

177-6-481100

120000

اإلنتاج الحيوانى – ابوكرشوال

177-6-641700

120000

اإلقتصاد والعلوم اإلدارية – المحاسبة والتمويل  -ابوجبيھة

177-6-341200

100000

اإلقتصاد والعلوم اإلدارية – إدارة األعمال – ابوجبيھة

177-6-341300

100000

اإلقتصاد والعلوم اإلدارية  -اإلقتصاد – ابوجبيھة

177-6-311100

100000

العلوم اإلسالمية والعربية – اللغة العربية  -العباسية تقلى

177-6-221200

100000

العلوم اإلسالمية والعربية – الدراسات اإلسالمية  -العباسية تقلى

177-6-224300

100000

العلوم اإلسالمية والعربية – الشريعة والقانون  -العباسية تقلى

177-6-381200

100000

العلوم اإلسالمية والعربية – الدعوة واإلعالم – العباسية تقلى

177-6-224500

100000

التربيـة قسـم األحياء – العباسية تقلى

177-6-141100

100000

التربيـة قسـم الريـاضيـات – العباسية تقلى

177-6-141300

100000

التربيـة القسم األدبي – العباسية تقلى

177-6-142500

100000

التربيـة التعليم األسـاسي ) إبتدائي – متوسط (– العباسية

177-6-143100

100000
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الجامعة التكنولوجية – الخرطوم
رمز البرنامج

الرس55555555555555555555وم
للس5555555555ودانيين
بالجنية

الرس55وم لألجان55ب
بالدوالر

علوم التمريض

179-6-721500

800000

5000

العماره

179-6-581100

700000

5000

البكالريوس التكنولوجى فى الھندسة المدنية

179-6-582100

600000

5000

البكالريوس التكنولوجى ف5ى ھندس5ة الكھرب5اء
 -تحكم

179-6-523201

700000

5000

البكالريوس التكنولوجى ف5ى ھندس5ة الكھرب5اء
 -قدرة

179-6-523202

700000

5000

البكالريوس التكنولوجى ف5ى ھندس5ة الكھرب5اء
 -اتصاالت

179-6-523401

700000

5000

البكالريوس التكنولوجى ف5ى ھندس5ة الكھرب5اء
– الكترونيات وحاسوب

179-6-523400

700000

5000

الدراسـات التجـارية

179-6-341100

450000

2500

نظم المعلومات – ) المحاسبية – اإلداري5ة
– المصرفية (

179-6-343100

400000

3000

علوم الحاسوب  -تقانة المعلومات

179-6-481200

500000

3500

القانون

179-6-381100

400000

2500

اسم الكلية
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