PARENTS AND SPONSORS

Dear Parents and Sponsors
You are welcome in the National University- Sudan [NUSU]
(www.nu.edu.sd).
In this Induction we present a quick summary of the
programmes offered by the various faculties in NUSU. Please
see the English Brochure.
NUSU is the higher educational arm of the National Company
for Advanced Educational Systems, established according to
Public Company Laws and its shares are available for all public
and transferable in the Stock Market. It is the first and only
ISO-certified higher education institution in the Sudan for
quality of management and porgrammes. It is included in
UNESCO and WHO lists of universities and its graduates are
registerable by the General Medical Council, UK, and ECFMG,
USA for work and studies. It has been named as the “Best
Regional enterprise” by the European Business Assembly in
Oxford.

Location
NUSU is located in Alraqi Area, to your left side when you are
entering Khartoum from Medani Highway. When you reach
the traffic light at the south-end of Sitteen (Bashir Elnifaidi)
Street, make a U-turn and use the first right turn for 2
minutes’ drive. The road is self-leading to the Main Gate of
the University. If you are coming from inside Khartoum,
proceed towards Soba from the south-end of the Sitteen
(Bashir Elnifaidi) Road, and take the first right turn to the NU
[see map].

Please Visit
You may not imagine the design and quality of the
infrastructures of the National University until you see by you
own eyes. The overall setup is intended to remain an example
of an environment-friendly institution that cares for customer
satisfaction and innovative ideas that go beyond your
expectations. Please inform the gatekeepers that you are a
parent or sponsor and interested in visiting the overall
institution or any particular department. It is more convenient
if you can arrange your visit with an official in the NUSU
through telephone or e-mail, as shown in the Contacts of
Officials’ list.

Application Form
Parents of international students need not visit physically to
apply for university. An online form [Application Form] is
available in the webpage www.nu.edu.sd for preliminary
assessment of qualifications. An online feedback will be sent
to the applicant.

Academic Calendars
Please see the Academic Calendars which describe the
duration and dates of the courses offered. The calendars
show the length of inter-semester and end of year holidays, as
well as Eid breaks and dates of assessments. You may arrange
the travel schedule of your child or spouse accordingly.
Students, being motivated by the NUSU to contribute to Social

ا ألعزاء أولياء أمور الطالب

مرحبا ً بكم في موقع
.[www.nu.edu.sd]
،تجدون في هذا التقديم ملخصا ً مختصراً جداً عن برامج الجامعة
.نرجو االطالع عليه في المطوية العربية
كما نضيف هنا أن الجامعة الوطنية –السودان هي إحدى مؤسسات
 وهي شركة مساهمة عامة،شركة الوطنية لنظم التعليم المتقدم
 ومدرجة في أسواق األوراق،منشأة بموجب قانون الشركات العامة
 وهي مؤسسة التعليم العالي األولى والوحيدة الحاصلة على.المالية
.شهادة األيزو العالمية في جودة النظم اإلدارية واألكاديمية
،والجامعة مدرجة في قوائم الجامعات العالمية بواسطة اليونسكو
 وخريجوها يتم تسجيلهم في المجلس،ومنظمة الصحة العالمية
 وقد.الطبي البريطاني والسلطة المقابلة في أمريكا للعمل والدراسة
فازت بلقب أفضل جامعة في اإلقليم وفق تصنيف "مجلس األعمال
.األوربي" بمدينة أكسفورد
السودان

-الوطنية

الجامعة

الموقع
 على يسارك عندما يكون الشخص،تقع الجامعة في حي الراقي
 وعندما.قادما ً للخرطوم من الجزيرة على الطريق السريع من سوبا
يصل إلى النهاية الجنوبية لشارع الستين (بشير النفيدي) يتجه
 ثم يدخل أول شارع يمينه ليتجه نحو، U راجعا ً علي شكل حرف
 وبعد قبادة السيارة لمدة دقيقتين يجد نفسك عند،الجنوب الجغرافي
 وإذا تحرك من الخرطوم فليسلك (على يمينه) أول،بوابة الجامعة
طريق أسفلتي مزدوج بعد تقاطع شارع الستين (بشير النفيدي) مع
.شارع الخرطوم مدني

ننتظر زيارتكم
ال يمكنكم أن تتخيلوا روعة وجودة البنيات األساسية للجامعة الوطنية
ً كان الهدف من كل التصاميم أن تبقى الجامعة مثاال.إال بعد أن تروها
، والحريصة على إرضاء المتعاملين معها،للموسسة الصديقة للبيئة
 على الزائر أن يخبر الحرس.ولها أفكار مبدعة قد تتجاوز توقعاتكم
 أو،الجامعى أنه ولي أمر ألحد الطالب ويرغب في زيارة المنشأة كلها
.تحديد كلية أو قسم واحد حتي يستطيع مساعدته بأقصر اإلجراءات
يمكن تنظيم زيارتكم بصورة أفضل إذا أستطعتم ترتيب موعد مسبق
بالهاتف أو البريد االلكتروني الموضح في قائمة المسؤولين

طلب التقديم للدراسة
ليس بالضرورو أن يزور أولياء أمور الطالب المتقدمين للدراسة في
Application (  فقط عليهم تعبئة االستمارة الخاصة بالتقديم،الجامعة
 وانتظار إفادةwww.nu.edu.sd ) في الموقع االلكترونيForm
. بالبريد االلكتروني،بالموافقة المبدئية

التقويم األكاديمي
Academic Calendears نرجو االطالع علي التقويم األكاديمي
 يحتوي التقويم على تواريخ المقررات.في البرنامج والدفعة التي تهمك
 وفي، ومواعيد العطلة بين الفصلين، وطول الفصل الدراسي،المقدمة
 وذلك لتتمكنوا من، ومواعيد االمتحانات، وعطالت األعياد،نهاية العام
 بعض الطالب.حجز التذاكر للسفر ألبنائكم وبناتكم أو زوجاتكم
يفضلون بدوافع المسئولية اإلجتماعية التي تعلموها في الجامعة أن

Responsibility activities, may choose to spend their holidays
with other students involved in services to the community.
Please note and encourage that.
It is important to know that NUSU has a fixed calendar, from
July to April, designed carefully to allow May and June holiday
for Regular Student (those who attended and passed all
mandatory courses). Accordingly, no disruption of this
calendar is allowed, particularly political activity which is
absolutely forbidden within the University campus and
surrounding streets. Therefore, please advise the students
you are sponsoring that politics has no place in NUSU.

Items that Students Need for University
Students leaving home to go to university have to confirm
checking the following: (1) ID, (2) bank account details, (3)
laptop, (4) health insurance policy, (5) books and stationary
relevant to the programme, (6) clothing for summer and light
winter, (7) driving licence – if has to drive, (8) sports
equipment and clothing, (9) allowance for emergencies, (10)
the appropriate school fees, and (11) identified: (a) type and
cost of accommodation, (b) characteristics of students to live
with, (c) distance from lecture halls and training facilities, (d)
daily transportation.

Examination Results
Students receive their results through their e-mails using the
PASSWORDS they have chosen. If you wish to see the results
of the student (s) you are sponsoring, you need to login
[Students Longin] taking the passwords from them. If you
have no access to online facility you may visit the NUSU and
ask for the results, grades and any comment about their
conduct, at least once every semester.

Health Services
There is a clinic at the NUSU for emergency care. The NUSU
Ambulance is ready to transfer any student who needs further
care to the nearest hospital. The student has to reimburse any
amount paid for his care. The University Hospital will be
open, soon. The students will be asked to pay an insurance
premium to cover their medical treatment. Charity is welcome
to contribute to this activity and other activities listed at the
GIVE PORTAL.

 أو تعليمية أو غيرها،يشتركوا مع زمالئهم في تقديم خدمات عالجية
 أرجو معرفة ذلك.للمواطنين في مختلف بقاع السودان خالل العطالت
.والتصرف حياله بما يناسبه من اهتمام وتشجيع
ال بد من التأكيد أن للجامعة تقويم ثابت تمتد فيه الدراسة من يوليو إلى
 على أن يبقى مايو ويونيه إجازة للطالب النظاميين (الذي،أبريل
 وبناء على ذلك تبذل.)حضروا ونجحوا في كل المقررات اإلجبارية
 خاصة بسبب النشاط،الجامعة جهدها حتى ال تحدث خلخلة في التقويم
. الذي تحظر ممارستة داخل الجامعة والشوارع المحيطة بها،السياسي
وعليه يجب على من تمثلون والية أمره من الطالب البعد عن السياسة
.التى ال مكان لها في الجامعة

إمكانات يحتاج لها الطالب في الجامعة
يفضل على الطالب الذي يغادرون منازلهم للدراسة الجامعية التأكد
،) تفاصيل حساب مصرفي2( ،) وثيقة اثبات الشخصية1( :من اآلتي
) كتب5( ،) بوليصة تأمين صحي4(،) كومبيوتر محمول3(
) مالبس صيفية وأخرى لشتاء6( ،وقرطاسيات مناسبة للتخصص
) معدات ومالبس8( ،ً) رخصة قيادة – إذا كان ممكنا7( ،خفيف
 و،) الرسوم الدراسية11( ،) تحوطات مالية للطوارئ9( ،رياضية
 (ب) صفات الطالب الذين، (أ) نوع وتكلفة السكن:) تحديد اآلتي11(
 (ج) المسافة بين السكن وقاعات الدراسة،يرغب في العيش معهم
. و (د) المواصالت اليومية،وأماكن التدريب

نتائج االمتحانات
يتلقى الطالب نتائجهم عبر البريد االلكتروني باستخدام كلمة مرور
[Students  من الرابط،خاصة بالطالب يستطيع تغييرها متى شاء
 أرجو أن تطلعوا بانتظام على النتائج بعد أخذ كلمة المرورLogin]
 وإذا لم يكن في جواركم وسيلة انترنت يمكن زيارة،من الطالب
 مرة في،الجامعة لالطالع على تفاصيل األداء األكاديمي والسلوكي
.نهاية كل فصل دراسي – على األقل

الخدمات الصحية

 وللجامعة اسعاف مجهز إذا،توجد عيادة في مقر الجامعة للطوارئ
.اقتضت الضرورة لنقل المصاب إلى أي مستشفى مناسب قريب
 وعند افتتاح.وعلى الطالب دفع أي تكلفة الحقا ً بعد اكتمال العالج
 سيطلب من الطالب الدخول في بولسة، بوليصة-مستشفى الجامعة
 وستقترح الجامعة الشراكة المناسبة،تأمين صحي بالتغطية المناسبة
 وهنالك منفذ خيري لعالج الطالب إذا رغبتم في.في حينها
[Give Portal]  ويمكنكم زيارة الرابط الخيري،المساهمة فيه
الرابط الخيري
Give Portal
:يمكنكم التبرع لدعم أي من المناشط التالية
You may give some charity for the support of following
activities:
. أو الذين فقدوا أولياء أمورهم، رسوم الطالب الفقراء.1
1. School fees of poor students who lost their
. النشاط الخيري للطالب.2
sponsors.
. المرضى الفقراء في المستشفى.3
2. Extra-curricular activities of the students’ societies.
. مرافقي المرضى الفقراء.4
3. Poor patients in the hospital.
. مواصالت المرضى الفقراء إلى أهاليهم بعد العالج.5
4. Co-patients of poor patients in the hospital.
. ترحيل جثث فقراء لذويهم.6
5. Travel of poor patients’ home after being treated.
 تكلفة عالج طويل األمد لمصابي األمراض المزمنة.7
6. Transport of the deceased to their homes.
7. Life-long medications of a poor patients with
 إطعام وسكن المرضى المداومين في العيادات الخارجية.8
chronic illness.
 برامج المسئولية االجتماعية التي يقوم بها طالب.9
8. Food and accommodation of poor out-patients.
الجامعة في المناطق الفقيرة
9.

Social accountability programmes volunteered by
students in the rural poor areas.

