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مقدمـــة :
تعتبر الدراسات العليا م ن المص ادر الھام ة لم وارد ال دخل الم الي بالجامع ة باإلض افة إل ى دورھ ا
في التدريب والتأھيل والتنسيق على مستوى التعل يم ف وق الج امعى وتتعام ل الكلي ة ف ي م وارد مق درة
وف ق ض وابط محاس بية دقيق ة مم ا يلق ى عليھ ا عبئ ا إداري ا كبي را  .وتھ دف ھ ذه الورق ة لتس ليط
الضوء على الجوانب المالية للدراسات العليا بصورة عامة وإبراز م ا تتس م ب ه م ن إيجابي ات وأوج ه
قصور بھدف تحقيق المزي د م ن تجوي د األداء الم الي وف ى ذات الوق ت الوص ول إل ى توص يات م ن
شأنھا إزالة أوجه القصور فيھا .
تتطرق الورقة إلى ثالثة محاور رئيسية ھي -:
 -1واقع حال الجانب المالي بكلية الدراسات العليا
 -2أوجه قصور الجوانب المالية
 -3التوصيات
 -1واقع حال الجانب المالي بكلية الدراسات العليا :
 -1-1مصادر تمويل الدراسات العليا :
تتكون مصادر تمويل الدراسات العليا من مص روفات الط الب عل ى النفق ة الخاص ة ومص روفات المبع وثين
م ن ال وزارات والمؤسس ات المختلف ة ومبع وثى الجامع ات الس ودانية بم ا فيھ ا جامع ة الخرط وم ،ومص روفات
الطالب الوافدين .مرفق رقم ) (1يبين متوسط النسب المئوية لمصادر التمويل المختلف ة بكلي ة الدراس ات العلي ا .
ھذه المصادر في مجملھا تشكل المورد الرئيسي لتمويل الدراسات العليا بالجامعة علما ً بأن كلي ة الدراس ات العلي ا
ل يس لھ ا نص يب ف ي الميزاني ة العام ة للجامع ة.وت تم تغطي ة منص رفات تس يير العم ل فيھ ا م ن مواردھ ا الذاتي ة
المتمثلة في نصيبھا من المصروفات الدراسية) (Tuition feesبنسبة  %50ونصيبھا من مصروفات درج ات
الدبلوم ودرجات دبلوم  /ماجستير العلوم اإلدارية وماجستير العلوم الرياضية بنسبة .%10
 -2-1تحديد مصروفات الدراسات العليا :
تح دد المص روفات الدراس ية لط الب الدراس ات العلي ا وينظ ر ف ي أم ر تخفيض ھا بواس طة لجن ة
المصروفات بالجامعة بينما كانت في الماض ي تح دد بواس طة مجل س كلي ة الدراس ات العلي ا بالتش اور م ع الكلي ة
المعنية وقد وضعت ھذه اللجنة فئ ات متفاوت ة م ن المص روفات للكلي ات العلمي ة والكلي ات األدبي ة م ن
جھ ة وللتخصص ات المختلف ة داخ ل ذات الكلي ة م ن جھ ة أخ رى  .وتج در اإلش ارة إل ى أن فئ ات
المصروفات وأوجه صرفھا فيما يتعلق باستحقاقات اإلشراف قد تعدلت عدة مرات خالل السنوات من
1994م إلى 2000م واستمرت دون تعديل من عام  2001وحتى اليوم  .مرفق رقم )  (2يوضح ذلك.
م ا ج اء ف ي الج دول المرف ق عب ارة ع ن المص روفات بص ورة عام ة إال أن ھنال ك تفاوت ا ف ي بع ض
الدرجات التطبيقية الت ي تطل ب تكلف ة أعل ي ومث ال ذل ك الجيولوجي ا ،والكيمي اء ،والعل وم الرياض ية ،ط ب
األسنان وبعض درجات الھندسة والحاسوب  .وكذلك الدرجات التطبيقية في مجل س الدراس ات الطبي ة
العليا .وكانت التعديالت الخاصة بالمص روفات ت تم ف ي المتوس ط الع ام  ،ك ل ث الث س نوات إال أنھ ا
في السنوات األخيرة قد استمرت دون تعديل منذ عام 2001م.
 -3-1توزيع دخل الدراسات العليا على الجھات المختلفة بالجامعة :
خطابات التسجيل لطالب الدراسات العليا في مختل ف الكلي ات تب ين الكيفي ة الت ى ي تم بھ ا توزي ع دخ ل
مص روفاتھم الدراس ية ولمختل ف التخصص ات كم ا ھ و مب ين ف ي المرفق ات رق م )) (3أ( و)ب( .تج در
اإلشارة ھنا إلى أن الزيادات الت ي ط رأت عل ى اس تحقاق اإلش راف األك اديمي وزي ادة فئ ات س اعات
التدريس ل م تص احبھا زي ادة مقابل ة ف ي الرس وم الدراس ية ) (Tuition feesاألم ر ال ذي أدى إل ى أن
تظل أنص بة الكلي ات ونص يب كلي ة الدراس ات العلي ا المتض منة ف ي ذل ك البن د كم ا ھ ى ب الرغم م ن
زيادة اإلشراف  .ومم ا يلف ت اإلنتب اه أن ال درجات العلي ا ف ي مختل ف الكلي ات والتخصص ات تتف اوت
من حيث طبيعتھا واحتياجات الدراسات التطبيقية فيھا .

أوجه صرف نصيب كلية الدراسات العليا من مال الدراسات العليا -:
يتكون صرف اإليرادات المالية للدراسات العليا من البنود التالية :
 -1المساھمة في تغطية فرق ساعات التدريس بعد الزيادة التي طرأت عليھا من  1.200دينار إلى
 3.000دينار في الساعة ( في السنوات األخيــرة .
 -2دعم بعض البرامج ذات األھمية القومية والتي ال يغطى دخلھا تكلفتھا .
 -3دعم برامج التدريب في البحث العلمي بھدف ترقية كفاءة الطالب البحثية .
 -4توفير متطلبات إعادة ھيكلة كلية الدراسات العليا وإعادة تأھيل الكليات والمرافق ذات الصلة
بالدراسات العليا مثال مبنى الدراسات العليا بمجمع الدراسات الزراعية والبيطرية بشمبات ومبنى
الدراسات العليا بمجمع الدراسات الطبية والصحية بالخرطوم .
 -5إنشاء المكتبات الرقمية بمكتبة السودان ومجمع الدراسات الزراعية والبيطرية والدراسات الطبية
والصحية .
 -6دعم البني التحتية للطالب بالمجمعات من قاعات وتأثيث وأجھزة .
 -7المساھمة في تغطية بعض المتطلبات العاجلة لتسيير العملية التدريسية والبنيات التحتية بالجامعة
.
 -8بند منصرفات تسيير العمل الخاص بالجوانب األكاديمية مثل اجتماعات المجالس واللجان
األكاديمية المتخصصة وتسيير العمل اإلداري بالكليــة .
 -9تسديد مستحقات بدل التنسيق لمنسقي برامج الدراسات العليا المختلفـــة .
 -10تحمل تكلفة رسوم الدراسات العليا للعاملين بالجامعة وأبنائھم وأزواجھم .
ھذا ولم تتوفر بيانات توضح أوجه صرف نصيب كل من إدارة الجامعة
من اإليرادات المالية للدراسات العليا المستحقة لھا.

والكليات المختلفة

 5-1إدارة الجوانب المالية بكلية الدراسات العليا
تعكف اإلدارة المالية بكلية الدراسات العليا على إدارة الجوانب المالية على النحو التالي :
 .1تحصيل الرسوم الدراسية من الطالب حسب ما ھو مقرر .
 .2اعداد بيانات تسديد الطالب لمصروفاتھم منذ بداية التسجيل وحتى تخرجھم بما في ذلك تسديد
رسوم التمديد واعادة التسجيل .
 .3استخراج وتوزيع األنصبة للكليات والمستحقات للجھات المختلفة وفق ما ھو مبين في استمارات
التسجيل .
صرف مستحقات اإلشراف األكاديمي بمعدل مرتين في الشھر وفقا للضوابط المتفق عليھا.
صرف استحقاقات ساعات التدريس .
تسديد استحقاقات منسقي البرامج الدراسية والممتحنين وفقا للمطالبات الواردة والمعتمدة وبالفئات
المتفق عليھا .
صرف مال البحث ومال الطباعة للمستحقين وفقا للضوابط المحددة في استمارة التسجيل .
ضبط العمل الحسابي المتعلق بالمنصرفات اليومية والشھرية الخاصة بالكلية بعد اعتماد العميد ويتم
ذلك وفق ضوابط الالئحة المالية للجامعة ويخضع للمراجعة بواسطة مراجع داخلي وخارجي ھذا ولقد
اشاد قسم المراجعة باالداء المالى لكلية الدراسات العليا .
اإلدارية في إدارة مال الدراسات العليا:
تجربتان الدارة مال الدراسات العليا ھي تجربة كلية
اإلدارية واللتان تمتا بتصديق من اإلدارة العليا للجامعة
بكلية الدراسات العليا  .ومن سمات ھاتين التجربتين اآلتي

 6-1تجربتا كلية الھندسة ومدرسة العلوم
برزت خالل السنوات الخمس الماضية
الھندسة والعمارة وتجربة مدرسة العلوم
استثناء عن النظام المركزي الدارة المال
:
-1كل اإلجراءات األكاديمية واإلدارية من تسجيل وتجميد وإلغاء وإعادة تسجيل  .......إلخ باإلضافة
إلى إجراءات اإلمتحانات تتم في كلية الدراسات العليا كذلك إعتماد االشراف بالنسبة لكلية الھندسة .
 -2فى حالة كلية الھندسة يتم تحصيل الموارد وصرفھا داخل الكلية وفق ضوابط محاسبية ويحول
نصيب الجامعة وكلية الدراسات العليا بنفس النسب المتفق عليھا مع باقي كليات الجامعة على
الرغم من اختالف حجم الموارد المالية فيھا .

في حالة مدرسة العلوم اإلدارية فإن التحصيل يتم بكلية الدراسات العليا وتدفع مدرسة العلوم اإلدارية
استحقاقات األساتذة وساعات التدريس من مواردھا الذاتية مقدما مع استرداد اإلستحقاقات من كلية
الدراسات العليا وتسوية الحسابات الحقا  .علما بأن نصيب الدراسات العليا في حالة مدرسة العلوم
اإلدارية  %10ونصيب الجامعة  %25ونصيب المدرسة . %65
تم في الكليتين زيادة المصروفات الدراسية بھدف زيادة الصرف على استحقاقات األساتذة
والصرف على البنيات التحتية ودعم العمل البحثي وتحسين بدل التنسيق )ورفع اإلشراف في حالة
كلية الھندسة ( وحوافز اإلمتحانات ورفع نسبة المكافآت األخرى  .ففي كلية الھندسة وصل استحقاق
ساعات التدريس إلى  5000دينارا مقارنة مع  3000دينار للساعة في باقي الكليات  .علما بأن
الزيادة في مدرسة العلوم اإلدارية مدعومة من الدبلومات الوسيطة مرفق رقم )  (4يوضح تفاصيل
الصرف بكلية الھندسة .
وتعتمد تجربة مدرسة العلوم اإلدارية في دعم الموارد المالية على زيادة مطردة في القبول
لدرجات دبلوم  /ماجستير إذ يصل عدد المقبولين في الدفعة أحيانا إلى  800طال ٍ
ب وطالبة  .ويتم
تدريسھم عن طريق المجموعات وفى كل عام تجرى دراسة لعائد المجموعات  -ھذا ويتناقص
إيراد األساتذة بتناقص عدد الطالب .
فإذا رغم إيجابيات ھذه التجربة إال أن ھناك تحفظا أساسيا على االزدياد المطرد ألعداد المقبولين
رغم محدودية عدد األساتذة وما يمكن أن يحدث ذلك من أثر سلبى على الجودة النوعية للبرامج
علما بأن أحد عوامل جاذبية تلك البرامج ھو اإلعتراف العالمى بالجودة النوعية وھو إنجاز
للمدرسة وأساتذتھا وللجامعة.
أما في كلية الھندسة والعمارة فإن زيادة الموارد المالية ترتكز على زيادة المصروفات واستحداث
الدرجات الجاذبة واستقطاب المبعوثين من الجھات المختلفة للكلية لما لھا من عالقات مھنية وإدارية
بالمؤسسات الھندسية مما ساعد على زيادة اإليرادات وتحقيق األھداف ويتميز نظامھا بوضوح أوجه
صرف نصيب الكلية .
إن العرض التوضيحي الذي قدمه كل من نائب عميد كلية الھندسة للشؤون األكاديمية من ناحية
وعميد مدرسة العلوم اإلدارية من الناحية األخرى يبين إيجابية التجربتين من حيث مساھمتھما في
ترقية األداء في البرامج األكاديمية وتحسين مستوى الجوانب اإلدارية في كليھما ودعم البنى التحتية
واإلستجابة للحاجات القومية وتكفى اإلشارة إلى أن زيادة نصيب األقسام  -بكلية الھندسة  -لدعم
المعامل والموارد البحثية والكتب المنھجية تصل إلى  %20من جملة المصروفات للقسم الواحد
مقارنة بأقسام الكليات األخرى .
ورغم تلك اإليجابيات إال أن تعميم التجربة على بقية الكليات قد ال يكون أمرا مواتيا مما يخلق
تفاوتا في استحقاقات ساعات التدريس في الكليات المختلفة وذلك نظرا لوجود العديد من الص عوبات
منھا ضعف الموارد لبعض الكليات وتفاوت األجھزة اإلدارية والبرامجية  .وربما يك ون م ن األفض ل
استمرار كلية الدراسات العليا قيما على الموارد المالية للدراسات العليا م ع تط وير نظ م إدارة الم ال
عبر اللجنة المالية للدراسات العليا التي يقترح إنشاؤھا الحقا في ھذه الورقة  ،لتنظيم العالقة المالية
مع الكليات من ناحية ومع إدارة الجامعة من ناحية أخرى واالستفادة من إيجابيات التطبيق .
المشاكل المتعلقة باإليرادات:
وتتمثل في اآلتي :
أ -على الرغم من أن كلية الدراسات العليا تعتب ر جھ ة تنس يقية ت نظم س ير الدراس ات العلي ا بالجامع ة
أكاديميا وإداريا وماليا إال أنھا تعتمد في ذلك على مواردھا المالية الذاتية لمقابلة منص رفاتھا المتع ددة
األوجه إذ أنه اليخصص لھا نصيب محدد في الميزانية العامة للجامعة كباقي الكليات .
يعتمد دخل كلية الدراسات العليا على الطالب الدارس ين عل ى النفق ة الخاص ة بص ورة رئيس ية وعل ى
الطالب المبعوثين من الوزارات والمؤسسات المختلفة والجامعات السودانية بما فيھ ا جامع ة الخرط وم
بدرجة أقل بم ا ف ي ذل ك الط الب الواف دين وھ م ط الب أجان ب عل ى م نح م ن وزارة التعل يم الع الي
أصبحوا مؤخرا يعاملون معاملة الطالب السودانيين بنفس الفئات خالفا لما كان معموالً به في السابق
حي ث كان ت الرس وم الدراس ية المق ررة عل يھم معادل ة لتل ك الت ي ي دفعھا الط الب االجان ب كم ا أن
مصروفات الطالب األجانب بالعملة الحرة تورد رأس ا لحس اب جامع ة الخرط وم دون أن يك ون لكلي ة
الدراسات العليا أي نصيب فيھا .
ب  -ت م تحدي د مص روفات بع ض الب رامج دون دراس ة لتكلفتھ ا الحقيقي ة ون تج ع ن ذل ك عج ز ف ى
تغطية منصرفاتھا ويبدو ذلك واضحا فى البرامج بالمقررات والبح ث وبع ض الب رامج ذات الص فة
التطبيقية .

ب-المشاكل المتعلقة بمنصرفات مال الدراسات العليا:
 -1عجز إيرادات بعض البرامج ع ن تغطي ة منص رفاتھا أحيان ا مم ا يتطل ب ت دخال م ن كلي ة الدراس ات
العليا لتوفير الدعم الالزم لھ ا م ن مواردھ ا الذاتي ة وينطب ق ذل ك عل ى ب رامج ذات أھمي ة قومي ة أو
برامج جديدة .
 -2ع دم وض وح نس بة الم ال ال ذي تص رفه الكلي ات عل ى البني ة التحتي ة واألقس ام  -مم ا أدى لت ذمر
األقسام  -وھذا يدعو لمعالجة األمر من خالل تحديد وتفصيل أوضح ألوجه صرف اس تحقاق الكلي ات
) تجربة كلية الھندسة ( .
 -3عدم توظيف استحقاق الكليات من مال الدراسات العليا لدعم البني ات التحتي ة الخاص ة بالدراس ات
العليا في الكليات واألقسام المختلفة واالستفادة منه فى الصرف على تسيير برامج البكاالريوس .
 -4عدم التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبعض الجھات الحكومية الممولة لتدريب منتسبيھا
بتسديد مصروفاتھم ف ي الوق ت المناس ب مم ا يتس بب ف ي ت أخير دفعي ات المش رفين مم ا ي نعكس س لبا
على األشراف ويشكل عبئا إداريا وماديا على اإلدارة المالية بكلية الدراسات العليا .
 -5تخفيض مصروفات الطالب األجانب بواسطة وزارة التعليم العالي يتس بب ف ي ع دة مش اكل إداري ة
ومالية للكلية .
 -6ق رار معامل ة ط الب الم نح أس وة ب الطالب الس ودانيين رس وما وإش رافا أح دث انخفاض ا ف ي
استحقاقات المشرفين وقلل من أنصبة إدارة الجامعة وكلية الدراسات العليا والكليات .
 -7تتحم ل كلي ة الدراس ات العلي ا دف ع اس تحقاقات المنس قين والممتحن ين م ن نص يبھا المح دود وفق ا
للضوابط والمتطلبات الواردة م ن الوح دات المختلف ة غي ر أن تل ك االس تحقاقات الزال ت دون طم وح
القائمين عليھا .
 -8تقوم بعض الكليات بالسماح بالدراسة واإلمتحان للطالب قبل سداد المص روفات واس تخراج البطاق ة
مما يجعل الكلية غير قادرة على االيفاء بمستحقات الدرجة .
ھذا وتعانى كلية الدراسات العليا م ن نق ص كبي ر ف ى عددي ة الع املين وتأھي ل كوادرھ ا مم ا
يجعل العبْ كبيرا على القسم المالي ويعوق عمليا تحصيل اإليرادات ودفع المنصرفات  .كما تتصف
اإلدارة المالية بالعديد من أوجه الضعف إذ الزالت العملية الحس ابية تعتم د عل ى العم ل الي دوي ب دال
عن التقني علما بإن ھنالك مجھود إلدخال التقنيات الرقمية وبرمجي ات للتعام ل الم الي  .ك ذلك تج در
اإلشارة إلى محدودية وضيق مكاتب اإلدارة المالية وضعف التجھيزات األمنية لمكت ب الخزين ة بالكلي ة
.

التوصيـــات:
 .1أن يوك ل لكلي ة الدراس ات العلي ا إدارة م وارد الرس وم الدراس ية لط الب الدراس ات العلي ا بالجامع ة
وفق ا للنظ ام األساس ي لكلي ة الدراس ات العلي ا بالجامع ة وذل ك ع ن طري ق لجن ة تس مى اللجن ة المالي ة
للدراسات العليا يشكلھا مجلس الكلي ة وتص بح لجن ة استش ارية ل ه وتحكمھ ا الئح ة ت نظم عملھ ا وين اط
بھا اإلشراف وتقديم النصح فى كل الجوانب المالية .
 .2العمل على مراجعة بعض برامج الدراس ات العلي ا لتحدي د مس توى ج دواھا حي ث ان كثي را منھ ا
ال ترتك ز عل ى دراس ة ج دوى م ن مجل س األبح اث ولق د وض حت الحاج ة لمراجع ة مكون ات تل ك
البرامج وتكلفة تسييرھا ومدى جاذبيتھا ومواردھا خالل الفترات السابقة بغرض الوصول إلى تكلفتھ ا
الحقيقية وإعادة النظر في الرسوم الدراسية وفق التكلفة الحقيقية للبرامج .
 .3العمل على مراجعة تكلفة وعائد كل البرامج الحالية بھدف موازنة األداء .
 .4االلت زام بالالئح ة الت ى تح دد فئ ات س اعات الت دريس واس تحقاقات اإلش راف والتنس يق والمكاف آت
بالكلي ات والمعاھ د والمراك ز بالجامع ة م ع ض رورة الت زام الكلي ات بس اعات الت دريس ال واردة ف ي
تفاصيل المقررات المجازة من مجلس األساتذة .
 .5تحديد أوجه صرف أنصبة الكليات وفق بنود مكتوبة يتفق عليھا بين الكلية والدراسات العليا .
 .6رغم إيجابيات تجربتى كلية الھندس ة ومدرس ة العل وم اإلداري ة إال أن التعم يم عل ى بقي ة الكلي ات
قد ال يكون ممكنا لوجود العديد من الصعوبات لتفاوت االجھزة اإلدارية والبرامجي ة وض عف الم وارد
في بعض الكليات وعليه ترى اللجنة استمرار كلية الدراسات العليا قيما عل ى م ال الدراس ات العلي ا
مع تطوير نظم إدارة المال كما ورد فى مقت رح اللجن ة المالي ة وتنظ يم العالق ة م ع الكلي ات وص وال
لبنود صرف محددة .

 .7العمل على زيادة موارد الدراسات العليا باعتبارھا أحد الرواف د الرئيس ية لم وارد الجامع ة المالي ة
وذلك باآلتى -:
 التركيز على برامج الدراسات العليا الجاذبة استنادا على سوق العمل المحلى والعالمى . زيادة الرسوم الدراسية تمشيا مع اإلوضاع المحلية والخارجية مع إع ادة النظ ر ف ي أس س توزي عاألنصبة .
 محافظة الدراسات العليا على حقھا في تحديد رسوم ب رامج الدراس ات لك ل فئ ات الط الب  ،دونتدخل جھات أخرى داخل أو خارج الجامعة .
 توظيف مشاريع استثمارية ربحية بھدف دعم المسالة األكاديمية. ف تح نواف ذ خارجي ة لترقي ة وتس ويق ب رامج الدراس ات العلي ا خ ارج الح دود تح ت إش راف إدارةالجامعة ووفقا للوائح كلية الدراسات العليا .
 صرف موارد الدراسات العليا فى أوجھھا المعتمدة وف ق توص يات اللجن ة المالي ة المقترح ة عل ىأن يشمل ذلك المشروعات المس تقبلية لكلي ة الدراس ات العلي ا وي تم التنس يق م ع إدارة الجامع ة لتنظ يم
سحبھا من حساب الدراسات العليا لح ل ض ائقاتھا المالي ة حت ى ال يترت ب علي ه اض طراب ف ى مقابل ة
اوجه الصرف المعتمدة .
 العمل على رفع القدرات التنظيمي ة والتقني ة واإلداري ة والعلمي ة للكلي ة وذل ك بھ دف تجوي د األداءاالكاديمى والمحافظة على تميز الجامعة فى مستوى الدراسات العليا وذلك باآلتى :
العمل على إنشاء المبنى المقترح وزيادة استخدام العمالة المدربة واستخدام التقانة الحديثة .
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أكد التداول الكثير من النقاط التى وردت فى الورقة مع بعض االضافات التى نلخصھا فى اآلتى :
اوالً الجوانب االدارية
• إعداد استمارة تسجيل خاصة لكل درجة من الدرجات التي تقدمھا الكلية يكون لھا لون مميز
وتحوي بنود للبيانات والمعلومات المناسبة لتلك الدرجة .
• مقترح بتصميم وتنفيذ دراسة تحليلية لعينة عشوائية من الرسائل بغرض تحديد مستوى الجودة والخروج
بمؤشرات لمعالجة أسباب ذلك .
• عمل مطبقات وإتاحتھا للطالب عند التسجيل تبين خطوات إرشادية عن التسجيل وشروط القبول للدرجة .

• أن يتم إعالن قوائم الطالب المسجلين بعد انقضاء فترة التزيد عن أسبوعين من تاريخ التسجيل
وإرسالھا لكلية الدراسات العليا لالعتماد .
• أھمية برمجة عقد اجتماعات المجالس المتخصصة في فترات ال تتجاوز ثالثة أشھر إلجازة
الدرجات
• اإلسراع في تنفيذ خطة حوسبة العمل اإلداري بالكلية وربطه بشبكة مع مواقع المجالس
المتخصصة
ثانيا ً الجوانب المالية :
• ضرورة تحديد أنصبة لألقسام يكون منصوصا ً عليھا عند توزيع أوجه صرف المال بالكلية ومباشرة من
كلية الدراسات العليا .
• إعادة النظر فى رسوم الدارسة للطالب االجانب فالتكلفة الحالية أدت إلحجام الطالب عن التقديم .
• النظر فى أمر تخصيص رسوم الدراسة للوافدين من األقطار االفريقية
• إعادة النظر فى المصروفات وفق تكلفة حقيقية تأخذ فى االعتبار مال البحث وزيادة استحقاق ساعات
التدريس واإلشراف
• الموافقة على أن تكون الدراسات العليا ھى الجھة المعنية بالرقابة والجودة االكاديمية فقط وان إدارة المال
يجب ان تمركز لدى إدارة الجامعة.
• ضرورة تنشيط وتكثيف الجھد الستقطاب السودانيين العاملين بالخارج وفق نظام التسجيل الخارجى .
• كلية الھندسة يمكنھا مضاعفة الرسوم ألن معظم الطالب مبعوثين من جھات قادرة .

