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مقدمة:
يش إدارة القب ول واللس جي بجامع ة إفريقي ا العالمي ة أن تق دم للط الب ال رااب
الخاصة هذه الطبعة من دلي القبول للعام الدراس 2018/2017م.

الدراس ة ه ا ع ل نفق تهم

نظام القبول بهذه الجامعة يقوم عىل:
 )1أن يستو الطالب ك قواعد ر
ورسوط القبول األكاديم.
 )2أن يس تو الطال ب ررسط الحص ول ع ل ال رقم ال وطن بالنس بة للط الب الس وداني  ،واالج رااات الهجري ة
المطلوبة لغت السوداني .
 )3أن ر
ر
يلتم الطالب بدفع المرصوفات الدراسية الن تقررها الجامعة.
يعالج هذا الدلي الجوانب األساسية ر
الن تتعلق بالقبول وك ما يحتاجه الطال ب م ن معلوم ات تعين ه ع ل اختي ار
ما يلناسب ومؤهالته األ كاديمية.
نأم من أ نائنا الطالب اإلطالع عل هذا الدلي والقوان
ر
الن تناسبهم.

ر
والشوط واللوائح المطروحة فيه بدقة الختيار الفرصة

وهللا ول التوفيق***
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تعريف جبامعة إفريقيا العاملية:
جامعة ات حكومية ،ولها تواص مع مؤسسات التعليم العال داخ وخارج السودان .تعتمد تمويلها عل:
مجلس أ منائها.
 )1إ سهامات األعضاا من الدول والمؤسسات واألف راد المشارك
 )2موارد الجامعة الذاتية.
تتمت ع ه ذه الجامع ة وض ع المؤسس ات الدولي ة حي تمنحه ا
حكومة السودان م ن الض مانات والحقوق واللس هيالت ما يمنح للمؤسس ات
الجامع ة وو ارة
الدولي ة والدبلوماس ية بموج ب إتفاقي ة المق ر الموقع ة
عش من ش هر رج ب 1410ـه المواف ق الثان ر
الخارجية تاري خ السادس ر
عش
من رفتاير 1990م.
الجنون
مقر الجامعة الخرطوم ،ولها موقع متمت عند المدخ
ر
ً
ً
ر ر
الش للمدين ة ف س ه الوص ول إليه ا للق ادم را أو ج وا ف تق ع ع ل
طريق الم رور الشي ع الق ادم م ن مدين ة ورتس ودان ،كم ا أنه ا ق اب قوس
من مطار الخرطوم الدول.
ً
ً
ر
أنشئت جامعة إفريقيا العالمية تطورا طبيعيا للمركز اإلسالي اإلفريق ،وه تهدف إل إتاحة فرص التعليم الع ال
الش باب م ن أنح اا
أل ن اا المس لم  ،وتأهي قي ادات المس تقب  ،وإتاح ة ف رص ال تالقح الفك ري والتفاع اإليج ران
العالم .كما تهدف للعناية بالعلوم اإلنسانية ،والعلوم البحتة والتطبيقية والتقنية.
الكليات املنتسبة:
تنلسب للجامعة عدد من الكليات بعدد من البلدان اإلفريقية واتها:
-1كلية ر
التبية نزبار.
-2كلية ثيكا كينيا.
-3كلية الحكمة بمدينة إلورن نيجتيا.
-4كلية راف ر
للتبية كينيا.
-5كلية راف ر
للشيعة كينيا.
-6كلية ممبسا للدراسات اإلسالمية كينيا.
-7كلية أكرا للقرآن الكريم والدراسات اإلسالمية اانا.
-8دبلوم ر
التبية الوسيط بدولة مالوي.
-9معهد الشيخ إ راهيم األنصاري (دبلوم الدراسات اإلسالمية قطر).
(الشيعة والقانون ،الحاسوب ،ر
-10كليات ر
والتبية) جامعة الزهراا تركيا.
-11معهد نيق شيا للغة العربية للناطق بغتها ( )2 + 3الص .
-12جامعة عبدهللا ن يس (دراسات عليا) مورتانيا.
ر
الشيعة والقانون) ( ورما) الصومال.
-14جامعة عمود (الدراسات العليا
ر
-15جامعة نادر (الدراسات العليا الشيعة والقانون) (مقديشو) الصومال.

حي

نظام الدراسة:
اعتم دت الجامع ة اللغ ة العربي ة لغ ة للت در س جمي ع الكلي ات والمعاه د وتق وم الدراس ة ع ل النظ ام الفص ل
للتامج األكاديمية المختلفة.
تمنح الدرجة الجامعية بعد إكمال دراسة المقررات المعتمدة ر

كليات اجلامعة ومعاهدها:

 /1كلية الشريعة والقانون:
تهدف إىل:
ر
أ) صيااة العقلية القانونية للطالب صيااة رسعية من خالل ربط
النص القانون ر
بالشع .
ب) تخ ري ج أ جي ال م ن العلم اا الن افع للمجتم ع وال ذين يمتلك ون
األدوات العلمية.
ج) دراسة علوم ر
الشيعة اإلسالمية والقانون نظمه المعارصة.
مج ال المه ن
د) تخ ري ج القض اة والمح ام والمتخصص
القانونية والعدلية.
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أقسام الكلية:
ر
ج) القانون الخاص.
ب) القانون العام.
أ) الشيعة.
ُ
ر
تعد الكلية الطالب للحصول عىل درجة بكالريوس الشف يف التخصصات التالية:
أ) ر
ب) القانون.
الشيعة.
عدد الفصول الدراسية:
ثمانية فصول دراسية.
المواد المؤهلة:
المواد األربع األساسية  )3( +مواد من المواد المؤهلة للقبول.
حملة الشهادة األهلية والقرااات يمكنهم االلتحاق بالكلية وذل بعد أن تحسب النسبة للقبول من أفض ثالث مواد من
المواد الدينية ،وأفض ثالث مواد من المواد اللغوية ،وأفض مادة من ر
اآلن( :التاري خ-الرياضيات-اللغة اإلنجلتية).
الحد األدن للمنافسة)%75( :
المرصوفات الدراسية:
للطالب السودان )10,000( :جنيه
للطالب الوافد)1000 $( :
 /2كلية الدراسات اإلسالمية:
تهدف الكلية إىل:
ً
ر
أ) تعمي ق اإليم ان قل وب الط الب واإلل تام بقواع ده وتطبيق ه عم ال ب ال
الو وال تفريط.
ب) اإلس هام تنمي ة الحي اة الديني ة والثقافي ة والفكري ة المجتمع ات
المسلمة إفريقيا وآسيا و اتها.
ج) تقديم الفتوى الدينية لألفراد والهيئات والمؤسسات.
د) تأهي الط الب لني درج ة البكالري وس والماجس تت وال دكتوراه
مجاالت التفست وعلوم القرآن والعقيدة والفكر اإلسالي والدعوة.
ُ
تعد الكلية الطالب للحصول عىل درجة البكالريوس يف الدراسات اإلسالمية وفق التخصصات اآلتية:
ب) تخصص الحدي وعلومه.
أ) تخصص التفست وعلوم القرآن.
ج) تخصص الدعوة والستة.
ج) تخصص العقيدة والفكر اإلسالي.
عدد الفصول الدراسية:
ثمانية فصول دراسية.
أقسام الكلية:
ب) قسم الحدي وعلومه.
أ) قسم التفست وعلوم القرآن.
ج) قسم العقيدة والفكر اإلسالي .د) قسم الدعوة والستة.
المواد المؤهلة:
المواد األرب ع األساسية  )3( +مواد من المواد المؤهلة للقبول.
حملة الشهادة األهلية والقرااات يمكنهم االلتحاق بالكلية وذل بعد أن تحسب النسبة للقبول من أفض ثالث مواد من
المواد الدينية ،وأفض ثالث مواد من المواد اللغوية ،وأفض مادة من ر
اآلن( :التاري خ-الرياضيات-اللغة اإلنجلتية).
الحد األدن للمنافسة)%75( :
:
:
المرصوفات الدراسية:
للطالب السودان ( )10,000جنيه
للطالب الوافد ()1000 $
 /3كلية الرتبية:
تهدف الكلية إىل:
ر
أ) تخ ري ج معلم ترب وي م زودين بأس اليب الفك ر التب وي اإلس الي
والعالم ملم بطرق التدر س الحديثة لمختلف المواد الدراسية.
المجال ر
التبوى.
ب) إعداد الباحث
أقسام الكلية وتخصصاتها:
ُ
تع د الكلي ة الطال ب أقس امها الخمس ة للحص ول ع ل درج ة
الشف التخصصات ر
بكالريوس ر
التبوية اآلتية:
ر
أ) اإلدارة ر
ب) أصول التبية.
التبوية.
ج) علم النفس ر
د) المناهج وطرق التدر س.
التبوي.
ـه) التقنيات ر
التبوية.
بجان ب ذل يتخص ص الطال ب مج ال أك اديمي أح دهما أس اس واآلخ ر ف رع ع ل أن يك ون أح دهما
ً
(اللغة العربية أو الدراسات االسالمية) وفقا للنظام المحوري.
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عدد الفصول الدراسية:
ثمانية فصول دراسية.
المواد المؤهلة:
ً
أدن:
أوال :تربية ي
تحس ب النس بة المئوي ة للقب ول للكلي ة أع اله م ن مجم وع س بع م واد بع د إس ليفاا ر
الشط الع ام ،األرب ع م واد
اآلتي ة( :اللغ ة العربي ة ،اللغ ة اإلنجلتي ة ،ر
التبي ة اإلس المية ،الرياض يات األساس ية)( ،الجغرافي ا والدراس ات
البيئية ،التاري خ) ،أي مادة من المواد المؤهلة للقبول).
ً
علم (طالبات):
ثانيا :تربية
ي
تحس ب النس بة المئوي ة للتخص ص العل م م ن مجم وع س بع م واد بع د إس ليفاا ر
الشط الع ام ،األرب ع م واد
ر
اآلتي ة( :اللغ ة العربي ة ،اللغ ة اإلنجلتي ة ،ر
التبي ة اإلس المية ،الرياض يات المتخصص ة) بجان ب م ادن (الفتي اا
والكيمي اا) وم ادة ثالث ة م ن ر
اآلن( :األحي اا ،أو العل وم الهندس ية أو الحاس وب ،أو اإلنت اج الحي وان أو ال زراع أو
العلوم األرسية).
الحد األدن للمنافسة)%75( :
المرصوفات الدراسية:
للطالب السودان )10,000( :جنيه
للطالب الوافد)1000 $( :
 /4كلية االقتصاد والعلوم السياسية:
تهدف الكلية إىل:
أ) تزوي د الطال ب بالمف اهيم الال م ة
مج ال العل وم االقتص ادية واإلداري ة
والسياسية ورب ط تل المفاهيم تعاليم
الدين اإلسالي .
مج ال البح العل م لتأص ي
ب) العم
الفك ر االقتص ادي واإلداري والس ياس
والمحاس رن اإلس الي ر
ونش البح وث
عل أوسع نطاق ممكن.
ج) تق ديم اإلسلش ارات مج االت
اإلقتصاد واالدارة والسياسة والمحاسبة ,والعم عل اكساب تل المواد الصفة العالمية.
أقسام الكلية وتخصصاتها:
ُ
تعد الكلية الطالب أقسامها االثن للحصول عل درجة البكالريوس التخصصات:
ب) العلوم السياسية.
أ) االقتصاد.
عدد الفصول الدراسية:
ثمانية فصول دراسية.
الحد األدن للمنافسة)%75( :
المرصوفات الدراسية:
للطالب السودان )10,000( :جنيه
للطالب الوافد)1000 $( :
 /5كلية العلوم اإلدارية:
تهدف الكلية إىل:
أ) المس اهمة تحقي ق رس الة الجامع ة الداعي ة لتأص ي المعرف ة واإلهتم ام باللغ ة
العربية لتأصي المعرفة.
ب) إعداد وتأهي وتدر س الطالب لني درجة بكالوريوس ر
الشف العلوم اإلدارية.
أقسام الكلية وتخصصاتها:
ُ
ر
تع د الكلي ة الطال ب أقس امها ال ثالث للحص ول ع ل درج ة بكالري وس الشف
التخصصات :
ج) المحاسبة.
أ) إدارة األعمال .ب) نظم المعلومات اإلدارية.
عدد الفصول الدراسية:
ثمانية فصول دراسية.
الحد األدن للمنافسة)%75( :
المرصوفات الدراسية:
للطالب السودان )10,000( :جنيه
للطالب الوافد)1000 $( :
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 /6كلية اآلداب:
تهدف الكلية إىل:
ً
ً
أ) رفد المجتمعات بكوادر مؤهلة علميا وعمليا.
ب) تشجيع البح العلم.
ج) خدمة المجتمعات اإلسالمية.
ر
د) تحقي ق رس الة الجامع ة نش ال وع الرش يد والق يم اإلنس انية
المجتمعات اإلفريقية.
ه) تق ديم خدم ة تعليمي ة متم تة تص الطال ب بمحيط ه الفك ري والثق ا
الو او تفريط.
والروح دون ٍ
و) خلق روابط علمية وثقافية مع الجامعات العربية واالفريقية.
أقسام الكلية وتخصصاتها:
ُ
ر
تعد الكلية الطالب أقسامها األربعة للحصول عل درجة بكالريوس الشف التخصصات:
ج) علم النفس .د)علوم المكتبات والمعلومات.
ب) التاري خ.
أ) الجغرافيا.
عدد الفصول الدراسية:
ثمانية فصول دراسية.
ر
المـ ــواد المؤهلـ ــة( :اللغ ة العربي ة ،اللغ ة اإلنجلتي ة ،التبي ة اإلس المية ،الجغرافي ا ،والت اري خ) ،وأحس ن م ادت م ن الرياض يات،
الفلسفة ،علم النفس ،علم االجتماع.
الحد األدن للمنافسة)%75( :
المرصوفات الدراسية:
للطالب السودان )10,000( :جنيه
للطالب الوافد)1000 $( :
 /7كلية اإلعالم:
تهدف الكلية إىل:
أ) تلبية حاجة سوق العم من اإلعالمي .
ب) إكس اب الدراس مه ارات المواكب ة لمس تجدات عل وم
اإلتصال.
ج) تط وير مه ارات الط الب مج ال البح العل م وعل وم
االتصال.
د) تزويد الطالب بمهارات السلوك المهن القويم.
أقسام الكلية وتخصصاتها:
ُ
ر
تعد الكلية الطالب أقسامها الثالث للحصول عل درجة بكالريوس الشف التخصصات :
ج) الثقافة ر
والنش.
ب)العالقات العامة واإلعالن.
أ) اإلذاعة والتلفزيون.
الموادالمؤهلة( :اللغة العربية ،اللغة اإلنجلتية ،ر
التبية االسالمية ،الرياضيات) ،باإلضافة إل أحسن مواد من حي
عدد الفصول الدراسية:
ثمانية فصول دراسية.
الحد األدن للمنافسة)%75( :
المرصوفات الدراسية:
للطالب السودان )10,000( :جنيه
للطالب الوافد)1000 $( :
 /8كلية العلوم البحتة والتطبيقية:
تهدف الكلية إىل:
رب ط العل وم البحت ة والتطبيقي ة بأص ولها اإلس المية ،لتخ ري ج ط الب
م ؤهل ب العلم واإليم ان ومزوي د الطال ب وس ائ البح المختلف ة لتطبي ق
الدراس ات النظري ة وم ن ث م القي ام بالمه ام الدعوي ة المرتبط ة بالمن اهج العلمي ة
ر
الن تؤدي إل إعداد المسلم الصحيح القادر عل تكييف نفسه مع مجتمعه.
أقسام الكلية وتخصصاتها:
ُ
تع د الكلي ة الطال ب أقس امها األرب ع للحص ول ع ل درج ة بكالري وس
ر
الشف التخصصات :
ب) األحياا الدقيقة.
أ) الرياضيات وعلوم الحاسوب.
د) الفتياا.
ج) الكيمياا الطبيقية والصناعية.
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المواد المؤهلة:
المواد األرب ع األساسية( :الرياضيات ،األحياا ،الكيمياا ،والفتياا) ،باإلضافة ألحسن ثالث مواد من مواد القبول.
عدد الفصول الدراسية:
عشة فصول دراسية (درجة ر
ر
الشف).
الحد األدن للمنافسة)%75( :
المرصوفات الدراسية:
للطالب السودان )10,000( :جنيه
للطالب الوافد)1000 $( :
 /9كلية املعادن والنفط (طالب فقط):
تهدف الكلية إىل:
ر
الس
تخراج وإس تغالل م وارد األر م ن تول
تأهي الط الب
ومعادن ومياه واتها.
أقسام الكلية وتخصصاتها:
ُ
تع د الكلي ة الطال ب أقس امها الخم س للحص ول ع ل درج ة
بكالريوس ر
الشف التخصصات :
أ) الجيوفتياا.
ب) المياه الجوفية
ج) جيولوجيا النفط.
د) الجيولوجيا الهندسية
ـه) الجيولوجيا االقتصادية
المواد المؤهلة:
المواد األرب ع األساسية( :الرياضيات ،واألحياا ،والكيمياا والفتيااباإلضافة ألحسن ثالث مواد من مواد القبول).
عدد الفصول الدراسية:
ر
عشة فصول دراسة.
الحد األدن للمنافسة)%80( :
المرصوفات الدراسية:
للطالب السودان )10,000( :جنيه
للطالب الوافد)1000 $( :
 /10كلية إقرأ لدراسات احلاسوب:
تهدف الكلية إىل:
أ) إع داد خ ريج متمك م ن اس تخدام الحاس وب المي ادين العلمي ة
والتطبيقية المختلفة.
ب) توجي ه الم وارد المتاح ة نح و رامج دراس ية تع ن بحاج ات التنمي ة الوطني ة
وسوق العم .
ج) ت نظم الكلي ة دراس ات مج ال الحاس وب مرتبط ة ب المنهج ال دراس لبقي ة
كليات الجامعة بغ ر رفع مستوى الخري ج مجال الحاسوب بما يتواف ق
وتخصصه.
أقسام الكلية وتخصصاتها:
ُ
تعد الكلية الطالب أقسامها الثالث للحصول عل درجة بالكالريوس التخصصات:
 )3تقانة المعلومات.
ب) نظم المعلومات.
أ) علوم الحاسوب.
المواد المؤهلة:
المواد األساسية( :الرياضيات ،الفتياا ،الكيمي اا ،عل وم الحاس وب ،أو العل وم الهندس ية) ،باإلض افة ألحس ن ث الث
مواد من مواد القبول.
عدد الفصول الدراسية:
ثمانية فصول دراسية.
الحد األدن للمنافسة)%80( :
المرصوفات الدراسية:
للطالب السودان )10,000( :جنيه
للطالب الوافد)1000 $( :
 /11كلية علوم املختربات الطبية:
تهدف الكلية إىل:
أ) إعداد كوادر تقنية طبية مواكبة للتطوروالبح العلم.
المختتات الطبية وتدريب كوادر متخصصة
ب) تأهي الطالب مجال علوم
ر
ج) ربط المعرفة باألخالق والقيم اإلسالمية.
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السودان وإفريقيا والدول اإلسالمية.
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اقسام الكلية وتخصصاتها:
ُ
تعد الكلية الطالب أقسامها الخمس للحصول عل الكلية درجة البكالريوس التخصصات:
ب) الكيمياا الشيرية.
 )1األحياا الدقيقة.
ر
د) الطفيليات والحشات الطبية.
ج) أمرا الدم والمناعة الدموية.
ـه) األنسجة والخاليا المريضة.
المواد المؤهلة:
المواد األساسية( :الفتياا ،األحياا ،الكيمياا) ،باإلضافة ألحسن ثالث مواد من مواد القبول.
عدد الفصول الدراسية:
ثمانية فصول دراسية.
الحد األدن للمنافسة)%85( :
المرصوفات الدراسية:
للطالب السودان )20,000( :جنيه
للطالب الوافد)3000 $( :
 /12كلية الطب:
تهدف الكلية إىل:
أ) إع داد وتاهي طبي ب ذوكف ااة علمي ة ومه ارة عالي ة وس لوك مه ن
ً
رفيع وفقا للمعايت العالمية.
ب) إع داد وتأهي طبي ب يق اوم األم را المس توطنة والمش كالت
الص حية األخ رى ويع ز الص حة ع ل مس توى الف رد واألرسة
ً
ً
والمجتمع محليا وعالميا.
أقسام الكلية:
أ) الطب الباطن.
ب) األطفال وصحة الطفولة.
ج) النساا والتوليد.
د) الجراحة العامة والجراحات التخصصية.
ه) الصحة النفسية والعصبية .
و) الصحة العامة وطب المجتمع.
ز) الل رشي ح.
ح) وظائف األعضاا.
ط) األحياا الدقيقة.
ي) الكيمياا الحيوية.
ك) علم األمرا والدم.
ُ
تعد الكلية الطالب للحصول عل درجة البكالريوس الطب والجراحة.
عدد الفصول الدراسية :ر
عش فصول دراسية.
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المواد المؤهلة األساسية( :الرياضيات ،األحياا ،الكيمياا ،الفتياا) ،باإلضافة ألحسن ثالث مواد من مواد القبول.
الحد األدن للمنافسة)%90( :
المرصوفات الدراسية:
للطالب السودان )65,000( :جنيه
للطالب الوافد)6500 $( :
 /13كلية اهلندسة:
تهدف الكلية إىل:
أ) المساهمة تطوير العلوم والتقانات الهندسية وتطبيقاتها العملية.
ً
ب) تأهي الط الب تخصص اتها المختلف ه ت أهيال يهت دي ب القيم
االسالمية.
أقسام الكلية:
ر
اإللكتونية والكهربائية.
أ) قسم الهندسة
ب) قسم الهندسة الميكانيكية.
ج) قسم الهندسة الكيميائية.
د) قسم الهندسة المدنية.
ه) قسم هندسة العمارة.
الفصول الدراسية :ر
عش فصول دراسية.
المواد المؤهلة األساسية:
(الرياضيات ،الفتياا ،الكيمياا ،علوم الحاسوب أو العلوم الهندسية) ،باإلضافة ألحسن ثالث مواد من مواد القبول.
ُ
تعد الكلية الطالب للحصول عىل درجة البكالريوس يف التخصصات:
أ) القدرة الكهربائية.
ب) النظم والتحكم.
ج) االتصاالت.
د) الحاسوب.
ه) القوى.
و) اإلنتاج.
ز) الهندسة الكيميائية.
ح) الهندسة المدنية.
ط) هندسة العمارة.
الحد األدن للمنافسة)%80( :
المرصوفات الدراسية:
للطالب السودان )30,000( :جنيه
للطالب الوافد)4000 $( :
 /14كلية الصيدلة:
تهدف الكلية إىل:
تخ ري ج ص يادله ذوي كف ااة علمي ة ومهني ه عالي ة ومس اهمة مجتمعي ة فاعل ة ومش اركة
واإلقليمية.

أقسام الكلية :
أ) قسم الصيدالنيات.
ـه) العقاقت الطبية .

ب) الكيمياا الصيدالنية.
و) األحياا الدقيقة الصيدالنية.

صفحة ()11

ر
المش وعات البحثي ة القومي ة

ج) علم األدوية.
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 /17كلية تقانة اإلنتاج والتصنيع الزراعي (طالب فقط):
تهدف الكلية إىل:
أ) تأهي وت دريب الدارس لني ال درجات العلمي ة تقانة االنت اج والتص نيع
الزراع وفق القيم االسالمية.
ب) تاص ي المعرف ة م ن خ الل رامجه ا ومناهجه ا بغ ر تمك ال دارس م ن
استخالفه واستعماره لالر .
ج) إتي اع اله دى االس الي الحص ول ع ل التموي وتص نيع المحص ول
وتسويقه.
ثقافة اإلنتاج والتصنيع واللسويق الزراع.
د) تأهي وتدريب باحث
أقسام الكلية وتخصصاتها:
ُ
تعد الكلية الطالب أقسامها الثمان للحصول عل درجة البكالريوس التخصصات:
ب) تقانة وإنتاج المحاصي الحقلية.
أ) تقانة وإنتاج المحاصي النباتية.
د) تقانة وإنتاج اللحوم.
ج) تقانة وتصنيع المنتجات الغا ية.
و) تقانة وإنتاج وتصنيع األلبان.
ـه) تقانة وإنتاج الدواجن.
التية.
) تقانة وإنتاج األسماك.
ح) علوم الحياة ر
المواد المؤهلة األساسية:
(الرياض يات ،واألحي اا ،والكيمي اا ،والفتي اا) ،باإلض افة ألحس ن
ثالث مواد من مواد القبول.
الفصول الدراسية :ثمانية فصول دراسية.
الحد األدن للمنافسة)%75( :
المرصوفات الدراسية:
للطالب الوافد)1000 $( :
للطالب السودان )10.000( :جنيه
 /18كلية العلوم األسرية وتنمية اجملتمع (طالبات فقط):
تهدف الكلية اىل:
ر
للكلي ة ه دف ع ام منبث ق م ن رس الة الجامع ة ه و( :نش المعرف ة
إط ار اله دى اإلس الي م ا يخ تص بقض ايا الم رآة وش ئون األرسة ه دف أن
تستفيد منها األرسة المسلمة وات المسلمة السودان وخارجه).
تنبثق من الهدف العام األهداف الفرعية اآلتية:
أ) تأصي المناهج الدراسية ر
الن تقدمها الكلية.
ب) دع م مس تة التعري ب ر
ونش مخرجاته ا م ن حي الت در س وت أليف
الكتب وإعداد البحوث العلمية.
ج) توفت أطر ر
تلن حاجة المجتمع
بشية مؤهلة ومتخصصة مجال المرآة واألرسة ر
د) تأهي وتدريب دارسات للني درجةالبكالريوس بمراتبها المختلفة.
أقسام الكلية وتخصصاتها :
ُ
ر
تعد الكلية الطالبات أقسامها الخمس للحصول عل درجة البكالريوس الشف التخصصات:
ج) ر
التبية األرسية.
ب) تنمية المجتمع.
أ) العلوم األرسية.
ـه) تكنولوجيا (تقانة) األاذية.
د) تغذية المجتمع.
المواد المؤهلة األساسية:
(اللغ ة العربي ة ،ر
التبي ة اإلس المية ،اللغ ة اإلنجلتي ة ،الرياض يات األساس ية ،أو المتخصص ة) ،باإلض افة ألحس ن ث الث م واد
من مواد القبول.
الفصول الدراسية :ثمانية فصول دراسية.
الحد األدن للمنافسة)%75( :
المرصوفات الدراسية:
للطالب الوافد )1000 $( :للطالب السودان )10.000( :جنيه

صفحة ()13

الجامع 2018-2017م
دليل القبول للعام
ي

 /19كلية اللغة العربية:
تهدف الكلية اىل:
أ) تمك الدارس من علوم اللغة العربية.
ب) تعل يم اللغ ة العربي ة للن اطق بغته ا لمعرف ة دي نهم وإمك ان تواص لهم
مع الشعوب العربية.
ج) إعداد كوادر تربوية متمكنة من أساليب تعليم العربية وطرائق تدر سها
وقادرة عل تعليمها للناطق بغتها وإعداد مناهجها وكتبها.
ر
التاث والمعارصة.
د) إعداد منهج اللغة العربية وعلومها يجمع
خدمة هذه اللغة.
ه) إعداد جي من المتعلم يقدر جهود الماض
أقسام الكلية:
أ) قسم اللغة العربية وعلومها.
ب) قسم اإلعداد اللغوي
ر
ج) قسم علم اللغة التطبيق تعليم العربية للناطق بغتها.
المواد المؤهلة:
الشهادة الثانوية العالمية أو ما يعادلها.
تعد الكلية الطالب للحصول عىل درجة البكالريوس ف:
أ) اللغة العربية وعلومها.
ر
التطبيق تعليم العربية للناطق بغتها.
ب) علم اللغة
الفصول الدراسية :ثمانية فصول دراسية.
الحد األدن للمنافسة)%75( :
المرصوفات الدراسية:
للطالب الوافد )1000 $( :للطالب السودان )10.000( :جنيه
 /20كلية األلسن:
تهدف الكلية إىل:
ر
ر
أ) إع داد وتأهي اط ر بشية مقت درة مج االت الت در س والتجم ة والبح العل م دائ رة إختصاص ها وذل بالتع اون
والتنسيق مع الجهات المعنية هذا األمر داخ الجامعة وخارجها.
ب) تحقي ق رس الة جامع ة إفريقي ا العالمي ة واس رتاتيجيتها العلمي ة والحض ارية المنص وص عليه ا نظامه ا األس اس وم ن ينه ا
إشاعة قيم اللسامح واالعتدال ر
ونش المعرفة وبخاصة العلوم اإلسالمية.
ج) تاهي وتدريب الطالب مجال ر
التجمة والبح العلم.
أقسام الكلية:
ب) قسم اللغات اإلفريقية.
أ) قسم اللغات األوربية (اللغة اإلنجلتية واللغة الفرنسية).
د) قسم علم اللغة.
ج) قسم اللغات اآلسيوية.
ـه) وحدة ر
التجمة.
المواد المؤهلة:
الشهادة الثانوية العالمية أو ما يعادلها.
الفصول الدراسية :ثمانية فصول دراسية.
ُ
تعد الكلية الطالب للحصول عىل درجة البكالريوس يف:
ب) اللغات الفرنسية.
أ) اللغة اإلنجلتية.
الحد األدن للمنافسة )%75( :وما يعادلها للوافدين.
المرصوفات الدراسية:
للطالب الوافد )1000 $( :للطالب السودان )10.000( :جنيه
 /21كلية دراسات الكوارث واألمن اإلنساني:
تهدف الكلية إىل:
أ) تحقيق رسالة الجامعة من حي إعداد النخب واألطر المشهود لها بالكفايات العلمية.
ب) تزويد الطالب بالمعارف والمهارات الال مة مجاالت دراسات الكلية.
ج) تعزيز المشاركات المجتمعية اإليجا ية الفاعلة.
د) تعزيز ثقافة البعد التنموي للتطوع والعم الختي.
ه) ناا ررساكات علمية متطورة ومتتجدة مع المنظمات والمؤسسات النظتة.
صفحة ()14
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أقسام الكلية وتخصصاتها:
ُ
تعد الكلية الطالب أقسامها الثالث للحصول عل درج ة البكالري وس (دراس ات الك وارث واألم ن اإلنس ان)
التخصصات:
أ) قسم دراسات الكوارث والبيئة .تخصص (الكوارث والبيئة).
ب) قسم إدارة المنظمات والعم الطوع .تخصص (إدارة المنظمات والعم الطوع).
ج) قسم دراسات التاعات واألمن اإلنسان.تخصص (التاعات واألمن اإلنسان).
الحد األدن للمنافسة )%75( :وما يعادلها للوافدين.
:
المرصوفات الدراسية:
للطالب الوافد )1000 $( :للطالب السودان ( )10.000جنيه
 /22الدبلومات (الوسيطة):

أ/دبلوم العلوم الشرعية:
المواد المؤهلة:
ر
ر
التبية االسالمية.
النجاح خمس مواد من مواد الشهادة الثانوية العالمية أو مايعادلها بشط النجاح
عدد الفصول الدراسية:
ستة فصول دراسية.
:
:
المرصوفات الدراسية:
للطالب الوافد ( )250 $للطالب السودان ( )1.500جنيه

ب/دبلوم اإلعالم:
المواد المؤهلة:
ر
ر
النجاح خمس مواد من مواد الشهادة الثانوية العالمية أو مايعادلها بشط النجاح التبية االسالمية.
عدد الفصول الدراسية:
ستة فصول دراسية.
المرصوفات الدراسية:
للطالب الوافد )300 $( :للطالب السودان )1.800( :جنيه
ج/دبلوم اإلدارة والعلوم املالية:
المواد المؤهلة:
ر
ر
النجاح خمس مواد من مواد الشهادة الثانوية العالمية أو مايعادلها بشط النجاح التبية االسالمية.
عدد الفصول الدراسية:
ستة فصول دراسية.
المرصوفات الدراسية:
للطالب الوافد )300 $( :للطالب السودان )1.800( :جنيه
د/دبلوم ثقانة املعلومات:
المواد المؤهلة:
ر
النج اح خم س م واد م ن م واد الش هادة الثانوي ة العالمي ة أو مايعادله ا بشط النج اح
الحاسوب ،الهندسية ،الفتياا.
التقديم مصحور للمساق العلم.
أال يكون مض عل الشهادات الثانوية ر
أكت من ستة سنوات.
عدد الفصول الدراسية:
ستة فصول دراسية.
المرصوفات الدراسية:
للطالب الوافد )300 $( :للطالب السودان )1.500( :جنيه

الرياض يات المتخصص ة،

موجهات وشروط القبول:

ً
أوال موجهات القبول:
 )1التقديم للقبول مفتوح طيلة العام.
ً
 )2أن يكون الطالب حاصال عل الشهادة الثانوية العالمية أو ما يعادلها.
 )3أن يس تو الطال ب ررسط الحص ول ع ل ال رقم ال وطن بالنس بة للط الب الس وداني
المطلوبة لغت السوداني .
 )4أن يجتا الطالب المعاينة ر
الن تعقدها الجامعة.
ً
ً
 )5أن يكون الئقا طبيا.
 )6أن ر
يلتم نظم ولوائح الجامعة.
 )7عل الطالبات ر
اإللتام بالزى الذى تحدده الجامعة.
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 )8ي تم التق ديم بالش هادة الثانوي ة الس ودانية لع ام القب ول فق ط أم ا بالنس بة للش هادة الثانوي ة العالمي ة والش هادات األجنبي ة
والعربية أن ال تزيد عن أربعة أعوام.
ً
ثانيا الرتشيح للقبول:
لشوط القب ول بالجامع ة م ع مراع اة رابات ه حس ب ر
يرش ح الطال ب للقب ول بالجامع ة ن ًاا ع ل إس ليفائه ر
التت ب
عت محورين هما:
إستمارة التقديم ويتم القبول للجامعة ر
خارج):
المحور األول (محور
ي
ر
يشم ك الدول والمنظمات والهيئات الن تتعام معها الجامعة.
خىل) :يتم عبه ترشيح:
الثان (محور دا ي
المحور ي
أ-الطالب السودان الحامل للشهادة الثانوية السودانية (أكاديم  -أهليه).
ب-الطالب الوافدين الموجودين بالسودان الحامل للشهادات أجنبية معادلة للشهاده الثانوية العالمية.
ً
ثالثا املواد الؤهلة للقبول:
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

المادة
ر
التبية اإلسالمية
اللغة العربية
اللغة اإلنجلتية
الرياضيات المتخصصة
الرياضيات األساسية
علوم الحاسوب
العلوم الهندسية
العلوم التجارية
اإلنتاج الزراع
الفتياا
األحياا
الكيمياا

م
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

المادة
الدراسات اإلسالمية
اللغة العربية المتقدمة
اللغة الفرنسية
الجغرافيا والدراسات البيئية
التاري خ
العلوم العسكرية
العلوم األرسية
الفنون والتصميم
االقتصاد والتجارة
المحاسبة المالية
التكاليف والرصائب
الرياضة المالية

م
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

المادة
الرسم الفن
أعمال الورش
أصول الصناعات
البسات
التصنيع الغذان
ر
البتول
التصميم الفن
الط العمل
المالبس واألنسجة
تاري خ الفنون
التغذية
الرسم والتلوين
الديكور

ً
رابعا مواد املفاضلة:
العلم أحياء:
التخصص
ي
تحسب المفاضلة من مجموع المواد (الرياضيات المتخصصة ،الفتياا ،الكيمياا ،األحياا).
العلم رياضيات:
التخصص
ي
تحسب المفاضلة من م جموع المواد (الرياضيات المتخصصة ،فتياا ،كيمياا علوم هندسية ،حاسوب).
األدن:
التخصص
ي
ر
تحسب مواد المفاضلة من مجموع الم واد (الرياض يات األساس ية ،التبي ة اإلس المية ،اللغ ة العربي ة ،اللغ ة
اإلنجلتية ،وأحسن ثالث مواد من المواد المؤهلة للقبول).
ً
خامسا شروط القبول للبكالريوس:
 )1الشهادة الثانوية العالمية أو ما يعادلها(تحسب النسبة المئوية للقبول لك كلية حسب ررسوط القبول الخاصة):
ً
وفقا ر
لآلن:
 )2الشهادة األهلية والقرااات
(أ)النجاح الشهادة األهلية والقرااات أوما يعادلها.
(ب)النجاح سبع مواد تحسب فيها النسبة المئوية للقبول.
ك مادة من المواد ر
الن تحسب فيها النسبة المئوية للقبول.
(ج) الحصول عل نسبة ( )%50عل االق
(د) أن ال تق النسبة المئوية الكلية عن (.)%60
ً
وفقا ر
لآلن:
 )3الشهادة العربية
(أ) النجاح الشهادة الثانوية العربية المعادلة للشهادة الثانوية العالمية.
(ب) النجاح سبع مواد تحسب فيها النسبة المئوية للقبول.
(ج) تحسب النسبة المئوية للقبول المعتمدة من اإلدارة العام ة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات.
ً
وفقا ر
لآلن:
 )4الشهادات األجنبية
أ) النجاح ك الم واد الس بع ال رن تحس ب فيه ا النس بة المئوي ة للقب ول ،م ع مراع اة بع ض ش هادات ال دول ال رن
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تعتمد سته او خمس مواد.
(ب) إسليفاا ر
الشوط السابقة

شهادة واحدة

عام أكاديم واحد.

تنبيه :ال يجو للطالب تغيت منحته ر
الن قبلها بكلية ما إل كلية أخرى.

ً
سادسا الرسوم الدراسية:
م
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

الرسوم الدراسية
الكل ي ة
سودان)
(جنيه
للوافد (دوالر) للسودان
ي
65,000
6,500
الط ب
50,000
6,000
الصيدلة
50,000
6,000
طب الفم واالسنان
30,000
4,000
الميكانيكية (طالب فقط)
اله ندسة
30,000
4,500
الهندسة الكهربائية
علوم التمريض (طالبات فقط)
علوم المخ رتتات الط بية
العلوم البحتة والتطبيقية
إف رأ لدراسات الحاس وب
المعادن والنفط
االقتصاد والعلوم السياسية
العلوم اإلدارية
ر
الشيع ة والق انون
الدراسات اإلسالمية
ر
التبية
اآلداب
اإلعالم
تقانه اإلنتاج والتصنيع الزراع (طالب فقط)
العلوم اإلرسية وتنمية المجتمع (طالبات فقط)
اللغة العربية بكالريوس
األلس ن
دراسات الكوارث واألمن اإلنسان
ر
دبلوم العل وم الشع ية
دبلوم اإلعالم
الدبلومات الوسيطة
دبلوم اإلدارة والعلوم المالية
دبلوم تقانة المعلومات
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3,000
3,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
250
300
300
300

20,000
20,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
1,500
1,800
1,800
1,500
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9-Faculty of Pharmacy:
 Student must obtain at least (90%) in
international secondary Certificate or its
equivalent.
 Student should abide by the university
regulations.
 The period of study is 5 years after which the
graduate is Awarded a bachelor of B.
Pharm.(Pharmaceutical Sciences).
The annual fees =(6,000$).
10-Faculty of nursing Sciences(Female Only):
 Student must obtain at least (80%) in
international secondary Certificate or its
equivalent.
 The period of study is 4 years after which the
graduate is Awarded a bachelor degree in nursing
sciences.
The annual fees =(3,000$).
11-Faculty of Arts:
 Period of study is 4 year after which the fac.
 Awards a bachelor degree in:
1-Geograpthy 2-History 3-General psychology.
 Student must obtain at least (75%) in
international secondary Certificate or its
equivalent.
The annual fees =(1000$).
12-Faculty of Engineering :
 Period of study is 5 year after which the fac.
 Awards a bachelor degree in:
1-Electerical eng. 2-System and control eng.
3-Mechanical eng.4-Computer eng.
5-Telecommunication eng.
 Student must obtain (80%) in international
secondary Certificate or its equivalent.
The annual fees:
1-Mechanical eng.=(4,000$).
2-0ther Departments = (4,000$).
13-Faculty of medical laboratory sciences:
 Awards a bachelor degree of medical
laboratory sciences in:
1-Microbiology 2-Clinical Chemistry
3-Haemtology & Immunohaematology
4-Parasitology & Medical Entomology
5- Histopathology
 Student must obtain (85%) in international
secondary Certificate or its equivalent.
 The period of study is 4 years.
The annual fees =(3,000$).
14- Faculty of Islamic studies:
 Period of study 4 years after which the fac.
 Awards a bachelor degree in Islamic studies.
 Student must obtain at least (75%) in international
secondary certificate or its equivalent.
The annual fees = (1000$).

15- Faculty of Minerals & petroleum (Male Only):
 Period of study 5 yearsafter which the fac.
 A warded a bachelor degree in of petroleum & minerals.
 Student must obtain at least (80%) in international secondary
certificate or its equivalent.
The annual fees =(1000$).
16-Faculty of Agricultural Production& Processing
Teshnology (Male Only):
 It consists of 2 departments:
A. Agriculture.B. Veterinary .
 Period of study 4 years.
 Studentis awarded a bachelor degree in:
a. Agricultural sciences b. veterinary
 Student must obtain (75%) in international secondary
Certificate or its equivalent.
The annual fees =(1000$).
17- Faculty of Media:
 Period of study 4 years.
 Student is awarded a bachelor degree inInformation.
 Student
must
obtain
(75%)
in
international
secondaryCertificate Or its equivalent.
The annual fees =(1000$).
18-Faculty of Family Sciences & Cmmunity Development(Female
Only):
 Period of study 4 years.
 Student is awarded a bachelor degree in:
a-Family sciences b-cmmunity development
 Student must obtain (75%) in international secondary
Certificate Or its equivalent.
The annual fees =(1000$)
19-Faculty of Arabic Language:
 Period of study 4 years.
 Student is awarded a bachelor degree in:
1.Arabic Language and its Literature.
2.Arabic Language for none Speakers of Arabic Language.
 Student must obtain (75%) in international secondary
Certificate or its equivalent.
The annual fees =(1000$)..
20-Faculty of Languages:
 period of study 4 years.
 Student is awarded a bachelor degree in:
1-B.A.European Languages (English/French/ Italian).
2-B.A.African Languages (Kiswahili/Amharic/ Hausa).
3- B.A.Asian Languages(Turkish/Chinese).
 Student must obtain (75%) in international secondary
Certificate Or its equivalent.
The annual fees =(1000$).
21-Faculty of :
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In the name of ALLAH, the mostcompassionate
The International University of Africa
Directorate of Registration and Admission
Admission Bulletin for Academic Year 2016/2017
A-Preface:
The University is located on the southeastern entrance
of Khartoum near the international airport on the highway
to Medani and Port Sudan.
The University has been founded as a development of
the African Islamic Centre a citadel of learning established
nearly three decades ago to provide chances of higher
education particularly to Africa to correlate modern
knowledge of science with the need of spirit. (I.U.A) is the
most unique pan-African institution of learning drawing
students from over 50 countries.
Students have opportunities of learning in more
discipline than ever before.
Academic System:
The language of study is Arabic. The programme is
based on the semester system.
Facultiesof the university:
1-Faculty of Sharia&law:
 Period of study is 4 year after which the fac.
 Awards a bachelor degree in:
1-Sharia 2-Law
 Student must obtain at least (75%) ininternational
secondary Certificate Or its equivalent.
The annual fees = (1000$).
2-Faculty of Education (Arts section):
 Period of study is 4 year after which the fac.
 Awards a bachelor degree in:
1- Educational administration.
2- Curriculum & methods of teaching.
3- Educational administration technologies.
4- Fundementals of education & psychology.
5- General educational psychology.
 Student must obtain at least (75%) in international
secondary Certificate Or its equivalent Certificate.
A-Faculty of Education(biology & chemistry section):
Student’s score must be good in either biology &
chemistry.
B-Faculty of Education(physics & math. Section):
Student’sscore must be good in either
physics&mathematics.
The annual fees = (1000$).
3-Faculty of Pure and Applied Science:
 Period of study is 5 years after which the fac.

 Awards a bachelor degree in:

1-Physics 2-Chemistry 3-Biology
4-Mathematics& computer sciences.
 Student must obtain at least (75%) in international
secondary Certificate or its equivalent.
The annual fees = (1000$).
4-Faculty of Computer Studies:
 Period of study is 4 year after which the fac.
 Awards a bachelor degree in:
1- Computer Science.
2.Information Technology.
3.Information Systems.
 Student must obtain at least (80%) in international
secondary Certificate or its equivalent.
The annual fees = (1000$)
5-Faculty of Economy, and political Sciences:
 Period of study is 4 year after which the fac.
 Awards a bachelor degree in:
1-Economy 3-Political sciences
 Student must obtain at least (75%) in international
secondary Certificate or its equivalent.
The annual fees = (1000$)
6- Faculty of Adminstrative Sciences:
 Period of study is 4 years after which the fac.
 Awards a bachelor degree in administrative sciences.
 Student must obtain at least (75%) in international
secondary Certificate Or its equivalent.
The annual fees = (1000$)
7-Faculty of Medicine:
 Student must obtain at least (90%) in international
secondary Certificate Or its equivalent.
 Student should abide by the university regulations.
 Period of study is 5 years after which the graduate is
Awarded a bachelor degree in medicine and in
surgery.
The annual fees = (6,500$)
8-Faculty of Oral and Dental Medicine:
 Student must obtain at least (90%) in international
secondary Certificate Or its equivalent.
 Student should abide by the university regulations.
 Period of study is 5 years after which the graduate is
Awarded a bachelor B.D.S of Dental Surgery.
The annual fees = (6,000$)
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