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جامعة الخرطوم
كلية الدراسات العليا
دليل التقديم والتسجيل للعام 2017
القسم األول I -
موجهات التقديم وخطواته
يجب على المتقدم اآلتي:
 .1التأكد من التاريخ المحدد لبداية ونهاية التقديم للبرنامج الذي يرغب المتقدم في دراسته وذلك
بالدخول على صفحة اإلعالنات في الموقع االلكتروني.
 .2االطالع على الشروط العامة للتقديم للدرجات العليا .مراجعة شروط التقديم للدرجات المختلفة
لمعرفة المستندات المطلوب إرفاقها والمعلومات الواجب توفيرها لملء استمارة التقديم
المتقدمون للدراسة بالبحث عليهم االتصال بالقسم المعني للتأكد من توفر مشرف علي الدراسة
المقترحة .باإلضافة إلى الرسوم الدراسية للبرنامج وطريقة السداد علما بان الرسوم الدراسية
قابلة للتعديل دون اخطار مسبق في أي وقت قبل اصدار خطاب القبول.
 .3إنشاء حساب في نظام كلية الدراسات العليا وذلك بالدخول على صفحة البرامج والضغط على
رابط البرنامج الذي يرغب المتقدم في دراسته والضغط على إنشاء حساب جديد.إسم المستخدم
في النظام هو البريد االلكتروني الخاص بالمتقدم (على المتقدم التأكد من إدراج عنوان البريد
االلكتروني الشخصي المفعّل )( valid
ملحوظة:
• إن لم يكن للمتقدم بريد الكتروني عليه إنشاء بريد الكتروني جديد والتأكد من أنه
يعمل قبل إدراجه في الطلب .البريد االلكتروني للمتقدم مطلوب لكل مراحل التقديم
والتسجيل لذلك يرجى من المتقدم استخدام البريد االلكتروني الخاص به فقط وعدم
االستعانة ببريد الكتروني لشخص آخر.
 .4الدخول على البريد االلكتروني الخاص بالمتقدم بعد 72 - 24ساعة من طلب إنشاء الحساب ليجد
رسالة تحتوي على التعليمات الواجب اتباعها (يرجى فتح الرسائل المهملة في حالة عدم وجود
الرسالة في صندوق الوارد) .في حالة عدم العثور على الرسالة يرجى إرسال بريد الكتروني
لمسجل المجلس المختص.
 .5سداد رسوم التقديم كما يلي:
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 .iللسودانيين المتقدمين للدراسة بالداخل وقدرها 250 :جنيها ً (فقط مائتان وخمسون جنيها ً
سودانيا التر ًد) تسدد في أي من فروع بنك فيصل اإلسالمي السوداني وذلك بإبراز رقم
المتابعة المرسل في البريد اإللكتروني.
 .iiلغير السودانيين والسودانيين المتقدمين للدراسة بالخارج وقدرها 50 :دوالرا ً أمريكيا ً
(فقط خمسون دوالرا ً أمريكيا التر ًد) تسدد في أي من فروع بنك فيصل اإلسالمي
السوداني وذلك بإبراز رقم المتابعة المرسل في البريد اإللكتروني.
 .6الدخول على صفحة البرامج في موقع كلية الدراسات العليا بعد  24ساعة على األقل من سداد
رسوم التقديم لملء استمارة التقديم مستخدما ً اسم المستخدم (البريد االلكتروني )وكلمة المرور
الخاصة بالمتقدم ( في حالة وجود مشكلة في الدخول على االستمارة بعد  72ساعة من سداد
رسوم التقديم يرجى إرسال بريد الكتروني بالمشكلة لمسجل المجلس المختص وفي حالة استمرار
المشكلة يمكن اإلتصال على الرقم المرادف للمجلس التخصصي المتقدم له).
 .Iمجلس الدراسات اإلنسانية والتربوية +249 155661037
 .IIمجلس الدراسات األساسية والهندسية +249 155661036
+249 155664068
 .IIIمجلس الدراسات الطبية والصحية
 .IVمجلس الدراسات الزراعية والبيطرية +249 155661557
 .7ملء البيانات المطلوبة في استمارة التقديم الخاصة بالبرنامج الذي يرغب المتقدم في دراسته.
 .8التأكد من إرفاق صور المستندات المطلوبة حسب شروط كل درجة وكل برنامج( .اال ّ
طالع عليها
في البند الخاص بالشروط والمستندات "في القسم  "IIباإلضافة إلى التأكد من الحجم األقصى
المسموح به لصور المستندات).
 .Iصورشهادات الدبلوم الوسيط والبكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير – الصورة
الشخصية – خطاب التمويل – شهادة الخبرة – البطاقة القومية (الرقم الوطني) /جواز
السفر – نوع الملف  JPEGحجم الملف 50 – 100 KB
 .IIصور شهادات التفاصيل إذا كانت أكثر من صفحة – مقترح البحث
نوع الملف  Pdfحجم الملف 990 KB
 .9إرسال استمارة التقديم بالضغط على زر "إرسال" في نهاية االستمارة بعد التأكد من صحة
البيانات والمرفقات المطلوبة.
 .10على المتقدم مراجعة البريد االلكتروني قبل المواقيت المحددة لبداية التسجيل للتأكد من تسلّم
رسالة تفيد بالترشيح للدراسة أو عدمه ( غالبا ً يكون مع عدم الترشيح توضيح األسباب).
 .11يتسلم المتقدم رسالة تفيد الحضور لمسجل المجلس التخصصي المعني بكلية الدراسات العليا
وبرفقته المستندات األصلية لمطابقتها مع صور المستندات المقدمة الواردة في الفقرة (.)8

2

يمكن تسلّم أصول المستندات عبر البريد المستعجل للعنوان التالي :
جامعة الخرطوم – كلية الدراسات العليا ص.ب  321الرمز البريدي  11115الخرطوم – السودان

وفي هذه الحالة الكلية غير ملزمة بإعادتها مرة أخرى بالبريد وعلى أصحابها الحضور للكلية
أو إرسال من ينوب عنهم بتوكيل معتمد لتسلّمها.
تنبيه:
ال تقبل المستندات بعد الزمن المحدد للمطابقة( 15يوما) بعدها ويلغى طلب المتقدم.
اخر موعد لسداد رسوم التقديم وملء استمارة التقديم ورفع المستندات (المرفقات) هو  10ايام
من قفل باب التقديم بعدها يلغي رقم سداد البنك للذين لم يسددو ويشطب الطلب للذين لم يملؤ
االستمارة (علي المبتعثين وذوي العاملين رفع المستندات المؤيده لتمويل الدراسة وأي مستندات
تقدم بعد ارسال الطلب التعتمد).
 .12مراجعة البريد االلكتروني للتأكد من تسلّم رسالة تفيد بموافقة كلية الدراسات العليا على
القبول.
 .13في حاله عدم سداد القسط االول في فتره اقصاها اسبوعين من بدء الدراسة يلغي قبول
المتقدم.
 .14لمتابعة حالة طلبك ارجو مراجعة الرابط https://graduate.uofk.edu/user

القسم الثاني II -
المستندات المطلوب إرفاقها والشروط العامة للتقديم للدرجات المختلفة
 )1المستندات المطلوبة:

تعبئة استمارة التقديم الكترونية ورفع صورالمستندات المطلوبة مع االستمارة في الموقع االلكتروني لكلية
الدراسات العليا
• صور الشهادات المطلوبة ( (scannedلخريجي مؤسسات التعليم العالي السودانية
(البكالوريوس وتفاصيل البكالوريوس والدبلوم العالي وتفاصيل الدبلوم العالي والماجستير)
يجب أن تكون موثقة من اإلدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات – بوزارة التعليم
العالي والبحث العلمي.
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•

•
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صور الشهادات المطلوبة )  ( scannedلخريجي مؤسسات التعليم العالي غير السودانية
(البكالوريوس وتفاصيل البكالوريوس و الدبلوم العالي وتفاصيل الدبلوم العالي والماجستير
أو ما يعادلها) يجب أن تكون:
 .iمترجمة باللغة االنجليزية إذا كانت صادرة بلغة خالف العربية أو االنجليزية
 .iiموثقة من وزارة الخارجية في البلد الذي تمت فيه الدراسة والسفارة السودانية في
ذلك البلد
مقومة و موث ّقة من اإلدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات – بوزارة
.iii
ّ
التعليم العالي والبحث العلمي.
صورة شهادات الدبلوم الوسيط وتفاصيله وشهادة التجسير إلى البكالوريوس وتفاصيله
لخريجي مؤسسات التعليم العالي السودانية يجب أن تكون موثقة من اإلدارة العامة للقبول
وتقويم وتوثيق الشهادات – بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
صورة شهادات البكالوريوس وتفاصيلها للحاصلين عليها عن طريق التعليم عن بعد
لخريجي مؤسسات التعليم العالي السودانية:
 .iيجب أن تكون موثقة من اإلدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات –
بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
باإلضافة إلى
 .iiصورة من الشهادة الثانوية أو ما يعادلها موثقة من وزارة التربية االتحادية.
 .iiiصورة معتمدة من نتيجة امتحان القدرات من الكلية المتقدم للدراسة فيها
صورة شهادات البكالوريوس وتفاصيلها للحاصلين عليها عن طريق التعليم عن بعد
لخريجي مؤسسات التعليم غيرالسودانية:
 .iمترجمة باللغة االنجليزية إذا كانت صادرة بلغة خالف العربية أو االنجليزية
موثقة من وزارة الخارجية في البلد الذي تمت فيه الدراسة والسفارة
السودانية في ذلك البلد
 .iiيجب أن تكون مقومة وموثقة من اإلدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق
الشهادات – بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
باإلضافة إلى
 .iiiصورة معتمدة من نتيجة امتحان القدرات من الكلية المتقدم للدراسة فيها
صورة فوتوغرافية بحجم الباسبورت.
صورة من البطاقة القومية للسودانيين .أو صورة الصفحة األولى من جواز السفر ساري
المفعول لغير السودانيين.

تنبيه :يجب أال يكون المتقدم مسجالً في أي برنامج ،في أي جامعة  /كلية جامعية ،طيلة فترة
الدراسة.
 )2الشروط العامة للقبول للدرجات المختلفة:
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أ .الشروط العامة للقبول لدرجة الدبلوم العالي
 .1الحصول على درجة البكالوريوس (الشرف أو العام) من جامعة الخرطوم أو ما يعادلها من
ي جامعة معترف بها .مع خبرة عملية ال تقل عن عام.
أ ّ
 .2التفرغ الكامل للدراسة.
ب .المستندات المطلوبة للتقديم لدرجة الدبلوم العالي ( باإلضافة إلى المستندات الواردة في البند 1
من القسم  IIأعاله)
ي جامعة معترف
 .1صورة من شهادة البكالوريوس من جامعة الخرطوم أو ما يعادلها من أ ّ
بها.
 .2صورة من تفاصيل شهادة البكالوريوس.
 .3شهادة خبرة معتمدة.
 .4صورة من خطاب التفرغ للعاملين في المؤسسات الحكومية أو الخاصة.
 .5صورة من خطاب االبتعاث ( في حالة الوزارات والتدريب القومي).
ج .الشروط العامة للقبول لدرجة الماجستير
 .1الحصول على درجة بكالوريوس الشرف في مجال التخصص من جامعة الخرطوم أو ما
ي جامعة معترف بها.
يعادلها من أ ّ
 .2الحاصلين على البكالوريوس العام ينبغي عليهم إما:
 .iاجتياز امتحان تأهيلي في الكلية التي سوف يدرس فيها بتقدير جيد ح ّدا ً أدنى.
أو
 .iiالحصول على الدبلوم العالي بتقدير جيد ح ّدا ً أدنى.
 .3الحصول على درجة بكالوريوس الشرف في غير مجال التخصص باإلضافة إلى توصية
مجلس أبحاث الكلية بالقبول بالنسبة للدرجات بالمقررات أو بالمقررات والبحث (يرجى
مراجعة صفحة البرامج لتعرف الشروط الخاصة بك ّل برنامج).
ت .د .المستندات المطلوبة للتقديم لدرجة الماجستير ( باإلضافة إلى المستندات الواردة في البند 1
من القسم  IIأعاله)
 .1صورة من شهادة بكالوريوس الشرف في مجال التخصص من جامعة الخرطوم أو ما
يعادلها.
 .2صورة من تفاصيل شهادة البكالوريوس.
 .3صورة من شهادة الدبلوم العالي وتفاصيلها أو نتيجة االمتحان التأهيلي معتمدة من الكلية
المتقدم لها لحملة البكالوريوس العام.
 .4نسخة الكترونية من مقترح البحث ( للمتقدمين للماجستير بالبحث).
 .5صورة من خطاب االبتعاث ( في حالة الوزارات والتدريب القومي)
هـ .الشروط العامة للقبول لدرجة دبلوم  /ماجستير
5

 .1الحصول على درجة البكالوريوس العام من جامعة الخرطوم أو ما يعادلها بتقدير جيد ح ّدا ً
أدنى.
 .2الحصول على درجة البكالوريوس العام من جامعة الخرطوم أو ما يعادلها بتقدير مقبول مع
خبرة عملية مناسبة في مجال الدراسة للقبول استثنا ًء ويمكن للكلية المعنية تحديد أي
ضوابط إضافية بالنسبة للمتقدمين (يرجى مراجعة صفحة البرامج لتعرف الشروط الخاصة
بك ّل برنامج).
 .3الحصول على البكالوريوس بدرجة الشرف أو البكالوريوس العام ومن ثم الدبلوم العالي في
التخصص بتقدير "جيد" من جامعة الخرطوم أو ما يعادلها باإلضافة إلى أي ضوابط تراها
الكلية المعنية للتقديم المتقدم للدراسة بعد الفصل الدراسي األول (يرجى مراجعة صفحة
البرامج لتعرف الشروط الخاصة بك ّل برنامج).

و .المستندات المطلوبة للتقديم لدرجة دبلوم  /ماجستير ( باإلضافة إلى المستندات الواردة في
البند  1من القسم  IIأعاله)
 .1صورة من شهادة البكالوريوس من جامعة الخرطوم أو ما يعادلها.
 .2صورة من تفاصيل شهادة البكالوريوس من جامعة الخرطوم أو ما يعادلها.
 .3صورة من شهادة الدبلوم العالي وتفاصيلها بتقدير جيد من جامعة الخرطوم أو ما يعادلها
للتقديم المتقدم للدراسة بعد الفصل الدراسي األول في البرنامج (يرجى مراجعة صفحة
البرامج لتعرف الشروط الخاصة بك ّل برنامج).
 .4شهادة خبرة معتمدة.
ز .الشروط العامة للقبول لدرجة الدكتوراه
 .1الحصول على درجة الماجستير في التخصص من جامعة الخرطوم.
 .2المتقدمون من غير خريجي جامعة الخرطوم عليهم إما:
 .iالحصول على البكالوريوس بدرجة جيد ح ّدا ً أدنى فالدبلوم العالي بتقدير جيد
باإلضافة للماجستير.
أو
 .iiاالمتحان التأهيلي بتقدير جيد وأي ضوابط أخرى تراها الكلية باإلضافة
للماجستير.
 .3تقديم ما يثبت الخبرة والكفاية للدراسة والبحث.
 .4الحصول على تزكية اثنين من األكاديميين لهما معرفة بالمتقدم للدراسة.
ح .المستندات المطلوبة للتقديم لدرجة الدكتوراه( باإلضافة إلى المستندات الواردة في البند  1من
القسم  IIأعاله)
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 .1صورة من شهادة البكالوريوس لحاملي درجة الماجستير من غير جامعة الخرطوم.
 .2صورة من تفاصيل شهادة البكالوريوس لحاملي درجة الماجستير من غير جامعة الخرطوم.
 .3صورة من شهادة الماجستير من جامعة الخرطوم أو ما يعادلها.
 .4نسخة الكترونية من مقترح البحث ( للمتقدمين للدكتوراه بالبحث).
 .5صورة من خطابي تزكية من اثنين من األكاديميين تفيد مقدرة مقدم الطلب وخبرته.
ط .الشروط العامة للقبول لدرجة الدكتوراه اإلكلينيكية
 .1الحصول على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة الخرطوم أو ما يعادلها.
 .2إكمال فترة االمتياز بنجاح
 .3خبرة ال تقل عن سنتين بعد فترة االمتياز.
 .4التسجيل في المجلس الطبي.
 .5الجلوس المتحان تحريري أو شفوي حسب ما يحدده القسم المعني في بعض األحيان
وحسب كل حالة.
ي .المستندات المطلوبة للتقديم لدرجة الدكتوراه اإلكلينيكية( باإلضافة إلى المستندات الواردة في
البند  1من القسم  IIأعاله)
 .1صورة من شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة الخرطوم أو ما يعادلها.
 .2صورة من تفاصيل شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة الخرطوم أو ما
يعادلها.
 .3صورة من شهادة إكمال فترة االمتياز بنجاح.
 .4صورة من شهادة التسجيل في المجلس الطبي السوداني.
 .5صورة من نتيجة االمتحان الشفهي أو التحريري من القسم المعني إذا استدعت حالة المتقدم
ذلك.
ك .الشروط العامة للقبول لدرجة دكتوراه الطب بالبحث
.1
.2
.3
.4
.5

الحصول على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة الخرطوم أو ما يعادلها.
التسجيل في المجلس الطبي.
الحصول على المؤهل المهني في مجال التخصص الذي يرغب في التقديم له ،على أن
يكون هذا المؤهل يسمح له بالتسجيل اختصاصيا ً في المجلس الطبي السوداني.
استيفاء أي شروط إضافية تحددها الكلية.
التفرغ الكامل أو الجزئي حسب ما تحدده الكلية.

ل .المستندات المطلوبة للتقديم لدرجة دكتوراه الطب بالبحث( باإلضافة إلى المستندات الواردة في
البند  1من القسم  IIأعاله)
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 .1صورة من شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة الخرطوم أو ما يعادلها.
 .2صورة من تفاصيل شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة الخرطوم أو ما
يعادلها.
 .3صورة من شهادة المؤهل المهني معتمدة من المجلس الطبي السوداني.
م .الشروط العامة لقبول السودانيين المقيمين خارج السودان
.1
.2
.3
.4

التقديم لدرجة الماجستير أو الدكتوراه بالبحث فقط.
استيفاء الشروط العامة للقبول للدرجة.
موافقة الجهة التي سوف يجري فيها المتقدم بحثه.
موافقة من مشرف خارجي في بلد إقامة المتقدم (يحمل مؤهالً حسب الشروط
والمواصفات التي تحددها كلية الدراسات العليا) وموافقة من الجهة التي يعمل فيها
المشرف الخارجي وذلك لإلشراف على إجراء جزء من البحث خارج السودان.

ن.المستندات المطلوبة للتقديم للسودانيين المقيمين بالخارج ( باإلضافة إلى المستندات الواردة
في البند  1من القسم  IIأعاله)
.1
.2
.3
.4

المستندات المطلوبة للتقديم للدرجة.
صورة من خطاب موافقة الجهة التي سوف يجري فيها المتقدم بحثه.
صورة من خطاب موافقة من المشرف الخارجي في بلد إقامة المتقدم.
صورة من خطاب موافقة الجهة التي يعمل فيها المشرف الخارجي.

س .الشروط العامة لقبول غير السودانيين المقيمين داخل السودان
استيفاء كل الشروط الخاصة للقبول للدرجة.
ع.المستندات المطلوبة للتقديم لغير السودانيين المقيمين داخل السودان
المستندات المطلوبة للتقديم للدرجة.
ف.الشروط العامة لقبول غير السودانيين المقيمين خارج السودان
.1
.2
.3
.4

استيفاء كل الشروط الخاصة للقبول للدرجة.
التقديم لدرجة الماجستير أو درجة الدكتوراه بالبحث فقط.
موافقة الجهة التي سوف يجري فيها المتقدم بحثه.
موافقة من مشرف خارجي (يحمل مؤهالً حسب الشروط والمواصفات التي تحددها
كلية الدراسات العليا) في بلد إقامة المتقدم لمساعدة المشرف الداخلي في اإلشراف على
البحث.
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 .5االلتزام بقضاء فترة إقامة بالسودان ال تقل عن ستة أشهر لطالب الدكتوراه وأربعة
أشهر لطالب الماجستير يتم فيها التشاور مع المشرف الداخلي.
ص.المستندات المطلوبة للتقديم لغير السودانيين المقيمين خارج السودان ( باإلضافة إلى
المستندات الواردة في البند  1من القسم  IIأعاله)
 .1المستندات المطلوبة للتقديم للدرجة.
 .2صورة من خطاب موافقة الجهة التي سوف يجري فيها المتقدم بحثه.
 .3صورة من خطاب موافقة من المشرف الخارجي في بلد إقامة المتقدم.

القسم الثالث III -
خطوات التسجيل
.1
.2

.3
.4
.5

الحصول على إشعار القبول .
سداد الرسوم المحددة في المواقيت المحددة
أ .ببنك فيصل االسالمي حسب الرقم المرسل للقسط المعني (كل قسط له رقم
جديد).
ب .في حساب جامعة الخرطوم ببنك فيصل اإلسالمي السوداني فرع جامعة
الخرطوم بالرقم  1988العملة األجنبية (للطالب الوافدين والسودانين المسجلين
خارجيا).
تسلّم الطالب خطاب التسجيل.
سداد رسوم البطاقة بالوحدة المالية بكلية الدراسات العليا بعد ابراز ايصال سداد القسط
المعني.
تسلم البطاقة من أمانة الشؤون العلمية.
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