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الصفية  شهادة الثانوي وشهادة القيد والنتائج  
 

 2021 91مايو 
 

 أوال: شهادة الثانوي

 .شهادة الثانوي متطلب رئيسي وضروري إلثبات استيفاء المؤهل العلمي المطلوب لنيل التأشيرة .1

الشرط األساسي المرتبط بشهاد الثانوي هو النجاح ويجب التأكد من أن كلمة )نجاح( مكتوبة أسفل ورقة الشهادة )الرسوب في مادة  .2

 .م النجاح(دال يعني ع

الرئيسي، ولكن يجب استخراجها لزوجة/زوج وأبناء الفائز الرئيسي الحاصلين على مؤهل شهادة الثانوي مطلب إجباري للفائز   .3

 .الثانوي

 .ييتم استخراج شهادة الثانوي من وزارة التربية والتعليم بالخرطوم .4

 .ينصح بشدة باستخراج نسختين، نسخة باللغة العربية ونسخة باللغة اإلنجليزية .5

والرقم الوطني وصورة شخصية وقد يطلب اسم المدرسة أو رقم الجلوس أو سنة أداء    يتطلب استخراجها صورة من جواز السفر .6

 .امتحانات شهادة الثانوي السودانية

 .بعض الشهادات لبعض األعوام قد يتم إصدارها من غير صورة شخصية وهذا ال يمثل أي مشكلة .7

 .م في جواز السفر )باللغتين العربية واإلنجليزية(يجب الحرص الشديد ان يكون االسم المكتوب في شهادة الميالد مطابق لالس .8

 .منازل( –اتحاد معلمين  –يجب الحرص على أن يكون أسم المدرسة مذكوراً ومكتوباً بصورة صحيحة لجميع الشهادات )نظامية  .9

ف  .10 بذلك  المخصص  القسم  في  الخارجية  في وزارة  للتوثيق  المعتمدين  والختم  بالتوقيع  الشهادة  توقيع وختم  التربية يجب  ي وزارة 

 .والتعليم

 .بعد استالم الشهادتين )باللغتين العربية واالنجليزية( واعتمادهما يجب توثيقهما من وزارة الخارجية .11

 .في حال إصدار نسخة باللغة اإلنجليزية كما نصحنا ال توجد حاجة للترجمة .12

ة( يجب استخراج جميع شهادات الثانوي لكل السنوات في حالة الجلوس المتحانات الشهادة الثانوية أكثر من مرة )حاالت اإلعاد .13

 .التي جلس فيها الشخص لالمتحانات

 :نياً: شهادة القيد والنتائج الصفيةاث

 .شهادة القيد هي شهادة تفيد بأن الشخص كان مقيد في المدرسة المعنية اعتباراً من سنة كذا إلى سنة كذا .1

 .النتائج الصفية هي عبارة عن شهادة مذكور بها تفاصيل نتائج الشخص في السنتين األولى والثانية من المرحلة الثانوية .2

دة من نفس المدرسة أو اإلعادة من مدرسة أخرى، ال توجد حاجة الستخراج شهادة قيد  في حالة الجلوس امتحانات الشهادة الثانوية ثم اإلعا .3

 .وال نتائج صفية

 :الحاالت التي يجب فيها استخراج شهادات قيد

 الجلوس المتحان شهادة الثانوي عن طريق اتحاد المعلمين .1

 .الجلوس المتحان شهادة الثانوي عن طريق المنازل .2

 .لدراسية الثالث في أكثر من مدرسة مختلفةدراسة السنوات ا .3
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 :خطوات استخراج شهادة القيد

 مثال  اإلجراء

يتم استخراج شهادة القيد من المدرسة التي تم الدراسة بها  

)في حالة الدراسة في أكثر من مدرسة تستخرج من كل  

 المدارس( 

قيد   )شهادة  الثانوية:  المؤتمر  مدرسة  في  ثانوي  األول  الصف  درست 

للصف األول ثانوي من مدرسة المؤتمر( درست الصف الثاني ثانوي  

من   ثانوي  الثاني  للصف  قيد  )شهادة  الثانوية:  األهلية  المدرسة  في 

الثورة   في مدرسة  ثانوي  الثالث  الصف  األهلية( درست    18المدرسة 

 ( 18الثانوية )شهادة قيد للصف الثالث ثانوي من مدرسة الثورة  

 الثانوية  18توقيع وختم مدرسة الثورة الحارة   يجب أن تكون شهادة القيد موقعة ومختومة من المدرسة 

اعتماد شهاد القيد من مكتب التعليم في المحلية التي تتبع لها 

 المدرسة 
 اعتماد مكتب التعليم في محلية كرري

 لتربية والتعليم والية الخرطوم اعتماد وزارة ا الوالئية  تربية والتعليماعتماد شهادة القيد في وزارة ال

 توقيع ختم الشخص المعتمد بوزارة التربية والتعليم اعتماد شهادة القيد من وزارة التربية والتعليم االتحادية 

 توثيق وزارة الخارجية  توثيق شهادة القيد في وزارة الخارجية

بجامعة   والتعريب  الترجمة  مركز  في  القيد  شهادة  ترجمة 

 الخرطوم 
 ترجمة شهادة القيد 

 

 ً القيد ويتم   :ثالثا وتوثيق شهادة  االتحادية العتماد  والتعليم  التربية  قبل وزارة  يتم طلبها من  األحيان  في بعض  الصفية،  النتائج  فيما يخص 

 .استخراجها عن طريق اتباع نفس الخطوات السابق ذكرها لشهادة القيد
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