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تعلن جامعة الشيخ 
عبدهللا البدري عن 

وجود شواغر لبرنامج 
الدبلوم والبكالريوس 

و بكالريوس شرف  
في الكليات 

 :والتخصصات التالية 
www.eaeu.edu.sd 



 العلوم االدارية واالقتصاديةكلية 
 البدري هللا عبد الشيخ جامعة واإلدارية اإلقتصادية العلوم كلية تتميز

 السودان في المجال هذا في المتخصصة الكليات من قريناتها عن

 ذات خبرات علي المقررات إعداد في إعتمدت بأنها العربي والوطن

  والعلوم المعارف من كثير أدرجت حيث عالية وتخصصية كفاءة

  التخصصات  جميع في الشرف درجة تمنحو مقرراتها ضمن الحديثة
    : اآلتي وتضم سنوات 4 يف

 . االقتصاد قسم
 والتمويل االقتصاد - الكمي والتحليل االقتصاد

 . اإلدارة قسم
 البشرية الموارد إدارة - تسويق إدارة
 . المحاسبة قسم

 تمويل محاسبة - تكاليف محاسبة
 التميز لضمان والعالمية العلمية التطورات تواكب جعلها مما هذا

   .واالقتصاد اإلدارة علوم في بالتخصصات والمهنية المعرفية والكفاءة

كليات الجامعة
 



 علوم احلاسوبكلية 
 درجة بكالريوس وتمنح م 2018 – 2017 العام في إجازتها تمت

 : معيتها في تضمن سنوات 4 في الشرف

   المعلــومات تقانة /1

   البرمجيات هندسة /2

   المعلــــومات نظم /3

 الجودة ومعايير رصينة علمية قاعدة إلي تستند التخصصات هذه كل

 علميا   مؤهل كادر طالبها يجعل مما والعالمي القومي واإلعتماد

 ظل في الحياة ضروب كل في العمل يستطيع الحاسوب في ومهنيا  

 . العالم في الشديد التنافس

كليات الجامعة
 



كليات الجامعة
 

 كلية اهلندسة
الرائدة في البالد ألنها تعتمد علي العمل العملي   الكلياتمن 

العام في والتنفيذي واإللكتروني والفني في آن واحد حيث تم تأسيسها 

 :في تخصصاتها وتضم م 2012
 :  قسم الكهرباء

ويقوم (  ةقدرالتحكم ، ) وهو بدوره يتخصص فيه الطالب في مجالين 

ينفذه عمليا  داخل المعامل المجهزة له أن قبل  نظريا  بتنفيذ ما درسه 

 .والمهيئة تماما  
 : قسم المدنية

 .بها أحدث الورش والمعامل ذات الكفاءة العالية 
 :   قسم الميكانيكا

 .بها أضخم الورش والمعامل وأحدثها 
سنوات  5كل هذه التخصصات ينال الطالب فيها درجة الشرف من 

كل في تخصصه ومنها يستطيع العمل في مؤسسات وهيئات الدولة 

الحكومية والتجارية وفي األسواق المحلية والعالمية بكل جد وإقتدار 

 .ويسر 



 كلية تقنيات االعالم
انموذجا  ( بكالوريوس الشرف في تقنيات اإلعالم )

حديثا  لإلعالم وذلك بافتتاح كلية تقنيات اإلعالم وقبول 

م، بهدف تزويد المجتمع 2019أول دفعة فيها في العام 

بأطر مؤهلة لقيادة اإلعالم وتطوره و إعداد كوادر 

أكاديمية تتمتع بمستويات عالية لتطوير البحث العلمي 

 .في مجاالت اإلعالم التقني 
تمنح الكلية بكالوريوس درجة الشرف في   

 : التخصصات التالية 
والنشر اإللكتروني ، العالقات العامة الصحافة 

واإلعالن ، اإلعالم التنموي والسياحي ، اإلذاعة 

 .والتلفاز

كليات الجامعة
 



 كلية التكنولوجيا
 نظام التقني الدبلوم شهادة وتمنح أقسام خمسة على الكلية تشتمل

 ــــ : هي واألقسام بالجامعة الكلية بمقر نظامية دراسة سنوات الثالث
 إدارة/أ تخصصات ثالثة ويشمل :  اإلجتماعية التقنية قسم /1

   ومصرفية محاسبية معلومات نظم. ج  محاسبة/ب .  البشرية الموارد
   . الويب تكنولوجيا / ب . الحاسوب أنظمة /أ : الحاسوب أنظمة /2
 / ج   .  إنتاج /ب   .  سيارت .أ : الميكانيكية الهندسة تقنية /3

  . وتكييف تبريد
 ج .  شبكات /ب   . طبية أجهزة/ أ : الكهربائية الهندسة تقنية /4
 .  الكترونيات /
   . بالحاسوب رسم  /ب .  تشييد /أ :  المدنية الهندسة تقنية /5

  اآلالت ) الورش من متين أساس ذات تحتية بنية الكلية تمتلك
 واإللكترونية والهندسية الطبية والورش  والسيارات واللف داتوالمع

 في مثيلها توجد ال ( والتربة الفيزياء ) والمعامل ( واألساسيات

 والعملي النظري بين بالربط الطالب يساعد مما السودانية الجامعات

 . مباشرة  

كليات الجامعة
 



كليات الجامعة
 

 العلوم الصحيةكلية 
تم التصديق عليها كأول تقنية صحية بالسودان تستهدف قيام ما يعرف 

باألطر الصحية أو الكوادر الصحية او الطبية المساعدة في العام 

التمريض ) م وبدات بأربعة تخصصات لنيل درجة الدبلوم ف 2007

 ( .دبلوم األسنان ، ، الصيدلة ، اإلحصاء 
 :يتوفر شواغر فقط في قسم 

 سنوات  3:  الصيـــــــــــدلةدبلوم 



 شروط القبول
   يعادلها ما أو السودانية الشهادة في النجاح
 ثالثة إليها تضاف اإلجبارية المواد من تحسب والتي المئوية بالنسبة يتم للبكالوريوس القبول

 .المعني التخصص أو الكلية حسب تحدد للقبول المؤهلة المواد من مواد
 .القبول لجنة تحددها مواد خمس من المئوية بالنسبة للدبلومات القبول يتم

 التعليم بمؤسسات والخاصة العامة القبول شروط كل استيفاء بعد للقبول المنافسة للطالب يحق

 .واحد أكاديمي عام في عليها الحصول تم واحدة ثانوية بشهادة العالي
 واألجنبي واألهلي الخاص التعليم بمؤسسات األول الدور في للقبول ترشيحه تم الذي الطالب

 الثاني للدور التقديم قبل الترشيح مكان من استقالته تقديم عليه
 %60 الهندسة لكلية للمنافسة االدني الحد
   %50 الشواغر لبقية للمنافسة االدني الحد
 وزارة قبل من المحددة القبول وضوابط أسس في  إضافية شروط أي على االطالع يمكن

 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة موقع على القبول وإدارة العالي التعليم
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 االدارة

 المحاسبة 

 تقنيات االعالم

 االقتصاد

 الهندسة الكهربائية

 الهندسة الميكانيكية

 الهندسة المدنية

30,000 

30,000 

20,000 

30,000 

40,000 

40,000 

40,000 

1,000 

1,000 

750 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

 الرسوم بالدوالر الرسوم بالجنيه البرنامج
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هندسة  –كلية علوم الحاسوب  لل

 البرمجيات
30,000 800 

 البرنامج
الرسوم 
 بالجنيه

الرسوم 
 بالدوالر

تقانة المعلومات-كلية علوم الحاسوب   30,000 800 

نظم المعلومات –كلية علوم الحاسوب  30,000 800 
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طالب -سيارات  –هندسة ميكانيكية   10,000 

الرسوم  البرنامج
 بالجنيه

الكترونيات -هندسة كهربائية   10,000 

أجهزة طبية –هندسة كهربائية   15,000 

طالب -سيارات  –هندسة كيكانيكية  شبكات وتوصيالت –هندسة كهربائية  10,000   10,000 

تشييد -هندسة مدنية   10,000 

 40,000 الصيدلة

 10,000 تكنولوجيا الويب



 10,000 نظم المعلومات المحاسبية والمصرفية

الرسوم  البرنامج
 بالجنيه

 10,000 المحاسبة
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 10,000 إدارة الموارد البشرية



 تصنيف الجامعةعلي مستوي الجامعات السودانية 

 تصنيف 

UniRank 

 تصنيف 

webometrics 

 11تقدمت من المركز 

 للعام السابق

 12تقدمت من المركز 

 للعام السابق
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