
 تميز أكاديمي لغٍد ُمشرق                                                                         كلية اإلمام الهادي 

 0129352214/0129352215/0129352216هواتف : 

 دليل القبول لكمية اإلمام الهادي

 أسس وضوابط الترشيح لمقبول

 يتم وفقًا لإلجراءات اآلتية:  ولالترشيح والقب  

يرشح الطالب لمقبول بمؤسسات التعميم العالي بناًء عمى ترتيب الرغبات المسجمة  -
 .في استمارة التقديم

 نة لكل كمية أو تخصص الحد األدنىُتمثل النسبة المئوية والمفاضمة المعم -
 .لمترشيح

 :شروط القبول لمبكالوريوس

 :الشيادة الثانوية السودانية ـ القسم األكاديمي، وفقًا لآلتي -

 .النجاح في الشيادة الثانوية القسم األكاديمي -

ثالث مواد من المواد المؤىمة لمقبول   النجاح في المواد األربع اإلجبارية وفي أي  -
 .لمكمية أو التخصص المعني

أن تحسب النسبة المئوية لمقبول لكل كمية أو تخصص حسب شروط القبول  -
 .الخاصة بيا

 :أسس وضوابط قبول الشيادات العربية المعادلة لمشيادة السودانية -

 .لسودانيةالنجاح في الشيادة الثانوية العربية المعادلة لمشيادة ا  -

 .النجاح في سبع مواد تحسب منيا النسبة المئوية لمقبول -

استيفاء الشروط العامة في فترة امتحان واحدة لكل المواد المؤىمة لمقبول والمبينة  -
 . ( الممحق بيذه الالئحة1بالجدول رقم )
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 . اعتماد نظام الحصة )الكوتة( في القبول -

العربية من المعدل العام لمشيادة الثانوية تحسب النسبة المئوية لبعض الدول  -
 . ويجوز إضافة نتائج بعض االختبارات الالزمة التي تجرييا تمك الدول

 .لمجنة الحق في إعادة النظر في كيفية قبول الشيادات العربية متى رأت ذلك -

 :التجسيـر

 -:يةيتم القبول في مؤسسات التعميم العالي بنظام التجسير وفق الشروط التال -

لمكمية او   %من العدد المخطط52ال تتجاوز نسبة الطالب المقبولين لمتجسير  -
 -:الشروط اآلتية التخصص المعنى ويجب أن تتوافر فييم

 . النجاح في الشيادة الثانوية السودانية أو ما يعادليا -

النجاح في المواد المؤىمة لمقبول في برنامج البكالوريوس المعنى في  -
 .لمعنىا  العام

استيفاء الشروط السابقة أعاله في شيادة ثانوية واحدة وبرقم جموس واحد وتاريخ  -
 .واحد

ان يكون التجسير من برنامج الدبموم الى برنامج البكالوريوس المماثل لو في  -
 . التخصص

يقبل حممة الدبموم نظام السنتين في المستوى الثاني من برنامج البكالوريوس  - 
المستوى الثالث من برنامج البكالوريوس  فيالدبموم نظام ثالث سنوات ويقبل حممة 
 . كحد اقصى

يجوز قبول حاممي الدبموم بتقدير امتياز أو الدرجة األولى لمتجسير بعد عام من  -
 . تخرجيم



 تميز أكاديمي لغٍد ُمشرق                                                                         كلية اإلمام الهادي 

 0129352214/0129352215/0129352216هواتف : 

يجوز قبول حاممي الدبموم بتقدير جيدجدا أو الدرجة الثانية القسم االول لمتجسير  -
 مبعد عامين من تخرجي

يجوز قبول حاممي الدبموم بتقدير جيد أو الدرجة الثانية القسم الثاني لمتجسير بعد  -
 .اربع سنوات من تخرجيم

يجوز قبول حاممي الدبموم بتقدير مقبول أو الدرجة الثالثة لمتجسير بعد خمس  -
 .سنوات من تخرجيم

ليندسة يسمح لطالب الشيادة الثانوية قسم االحياء الحاصمين عمى دبموم ا -
 .بالتجسير لمبكالوريوس اليندسة بعد استيفاءىم شروط التجسير

 .ال يتم التجسير لكميات الطب وطب األسنان والصيدلة و الطب البيطري -

حسب الئحة القبول لمؤسسات التعميم العالي أعالهـ يتم القبول لكمية اإلمام 
 :الهادي في برامج البكالوريوس وفق التخصصات التالية

 .بكالوريوس الطب والجراحة -

 بكالوريوس الشرف في المختبرات الطبية -

 بكالوريوس الشرف في التغذية العالجية -

 بكالوريوس الطب البيطري -

 بكالوريوس عموم التمريض -

 بكالوريوس الشرف في العموم اإلدارية -

 بكالوريوس الشرف في االقتصاد والدراسات المصرفية والمالية -

 . (يوس الشرف في التربية ) أدبيبكالور  -
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 .بكالوريوس الشرف في السياحة والفنادق واإلرشاد السياحي -

 .بكالوريوس الشرف في عموم الحاسوب -

 .بكالوريوس الشرف في تقانة المعمومات -

 .بكالوريوس الشرف في الشريعة والقانون -

 المواد المؤىمة لمقبول الدبمومات

 الشيادة السودانية:  -

 .تربية الدينية: التربية اإلسالمية أو التربية المسيحية أو التربية اإلسالمية الخاصةال

 .المغة العربية: المغة العربية العامة أو المغة العربية الخاصة

 . المغة اإلنجميزية

 .الرياضيات: رياضيات أساسية أو رياضيات متخصصة

 :الشيادات العربية -

 :لشيادة العربية وفق االتيتحسب نسبة القبول لمكميات من ا

 العممي لمكميات العممية ـ أحياء:أوال( : القسم )

المغة العربية ، المغة اإلنجميزية، التربية الدينية، الرياضيات األولية، األحياء، الكيمياء 
 .و الفيزياء

 رياضيات:ـ  ثانيا( : القسم العممي لمكميات العممية ـ)

ية، التربية الدينية، الرياضيات األولية، الكيمياء، الفيزياء المغة العربية، المغـة اإلنجميز 
 .( و )األحياء أو الجيولوجيا أو تكنولوجيا المعمومات
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 ثالثا( :القسم األدبي لكميات االقتصاد، التجارة و العموم اإلدارية:ـ)

مواد  المغة العربية، المغة اإلنجميزية، التربية الدينية، الرياضيات األولية، واحسن ثالث
من المواد اآلتية : )عمم النفس ـ عمم االجتماع ـ الفمسفة ـ المحاسبة ـ االقتصاد ـ 

 .(الجغرافيا ـ التاريخ

رابعا( : القسم األدبي لكميات اآلداب، الشريعة والقانون، التربية القسم األدبي، كميات )
 القرآن الكريم والعموم اإلسالمية:ـ

، التربية الدينية، الجغرافيا، التاريخ وأحسن مادتين من المغة العربية، المغة اإلنجميزية
 .() الرياضيات ـ الفمسفة ـ عمم النفس ـ عمم االجتماع

 :مواد المفاضمة

 : مواد المفاضمة -

 :التخصص العممي أحياء -

 تحسب المفاضمة من مجموع مواد :ـ    

 . الرياضيات المتخصصة، الفيزياء، الكيمياء واألحياء

 التخصص العممي رياضيات :ـ -

 :تحسب المفاضمة من مجموع مواد 

الرياضيات المتخصصة، الفيزياء، الكيمياء و ) العموم اليندسية أو عموم  
 (.الحاسوب

 :التخصص األدبي -

 :تحسب المفاضمة من مجموع مواد   
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مواد من ال   المغة العربية، المغة اإلنجميزية، الرياضيات األساسية و)أحسن مادة 
 .(المؤىمة لمقبول

وحسب الالئحة أعاله لشروط التقديم لمدبمومات لممساق األكاديمي يتم القبول لكمية 
 ):اإلمام اليادي التخصصات التالية في برامج الدبمومات ثالثة أعوام ) قابل لمتصعيد

 .)دبموم اليندسة الكيربائية ) حائز عمى الرقم اليندسي -

 .دبموم شبكات الحاسوب -

 . دبموم تقنية المعمومات المحاسبية -

 .دبموم تقنية المعمومات اإلدارية -

 .دبموم عمم النفس ورياض االطفال -

 .دبموم اإلعالم والعالقات العامة -

 (الشروط لمقبول في قسم تنمية المجتمع )برنامج الدراسات المستمرة

 –التجاري  –اعي الصن –الحرفي  –الشيادة الثانوية في إحدى المساقات ) النسوي 
 (.خريجي الجامعات والمعاىد

 :وحسب المساقات اعاله يتم القبول في البرامج التالية

 برنامج تقني المختبرات الطبية -

 برنامج تقني التمريض -

 برنامج تقني أسنان -

 برنامج تقني الصيدلة -
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 برنامج تقني فني معامل -

 برنامج تقني الطب البيطري -

 تغذية والتغذية العالجيةبرنامج تقني ال -

 برنامج ىندسة الشبكات الكيربائية والتحكم -

 برنامج ميكانيكا السيارات -

 برنامج ىندسة التكييف والتبريد -

 برنامج ىندسة كيرباء السيارات -

 برنامج تقنية شبكات الحاسوب -

 برنامج إدارة التسويق والمبيعات -

 برنامج إدارة األعمال -

 برنامج رياض األطفال -

 برنامج عمم النفس العالجي -

 برنامج إدارة الموارد البشرية -

 


