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 شروط القبول

  يعادلها ما أو السودانية الشهادة في النجاح

 .المعني التخصص أو الكلية حسب تحدد للقبول المؤهلة المواد من مواد ثالثة إليها تضاف اإلجبارية المواد من تحسب والتي المئوية بالنسبة يتم للبكالوريوس القبول

 .القبول لجنة تحددها مواد خمس من المئوية بالنسبة للدبلومات القبول يتم

 واحد أكاديمي عام في عليها الحصول تم واحدة ثانوية بشهادة العالي التعليم بمؤسسات والخاصة العامة القبول شروط كل استيفاء بعد للقبول المنافسة للطالب يحق

 األوللدور القبول لشروط 

 .الثاني الدور في للمنافسة األدنى الحد األول الدور في للقبول المئوية النسبة تمثل

 الثاني للدور التقديم قبل الترشيح مكان من استقالته تقديم عليه واألجنبي واألهلي الخاص التعليم بمؤسسات األول الدور في للقبول ترشيحه تم الذي الطالب

 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة موقع على القبول وإدارة العالي التعليم وزارة قبل من المحددة القبول وضوابط أسس في  إضافية شروط أي على االطالع يمكن

 الثانيلدور لشروط القبول 



 الرسوم الدراسية للبكالريوس

 كلية الصيدلة

 كلية الطب

 كلية التمريض

 كلية المختبرات الطبية

 الهندسة الكهربائية•

 الهندسة الميكانيكية
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 الرسوم الدراسية للبكالريوس

تقانة المعلومات-كلية علوم الحاسوب   

هندسة البرمجيات –كلية علوم الحاسوب   

 كلية العلوم االدارية واالقتصادية 

نظم المعلومات –كلية علوم الحاسوب  

 كلية تقنيات االعالم

 الهندسة المدنية•
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 الرسوم الدراسية للدبلومات

اجهزة طبية –كهربائية هندسة   

• الكترونيات -كهربائية هندسة   

 الصيدلة

• تشييد -مدنية هندسة   

 ادارة الموارد البشرية

• طالب -سيارات  -هندسة ميكانيكية   
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 الرسوم الدراسية للدبلومات

 المحاسبة•

 نظم المعلومات المحاسبية والمصرفية •
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 الرسوم بالجنيه الكلية
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