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أرحب بجميع الطالب من شتى انحاء العا¦ يف مدينتهم الجامعية املرشق ليتمكنوا من نيل درجات علمية تؤهلهم الرتياد افاق 

الحياة العملية وذلك  من خالل نظام تعليمي عال الجودة ؛ يشمل تبني روح االبتكار وتوظيف التكنولوجيا واالهت®م باالبداع  

يف جميع املجاالت والتخصصات العلمية ليتحقق التميز علميا وعمليا ،  و�كنهم من املنافسة يف سوق العمل املحيل والعاملي ..

عن السودان : 

يقع السودان يف رشق وسط أفريقيا. يحده مرص من الش®ل ، والبحر األحمر من الش®ل الرشقي ، وإريرتيا وإثيوبيا من الرشق ، 

 .Áوتشاد من الغرب وليبيا من الش®ل الغر ، Áوجنوب السودان من الجنوب ، وجمهورية إفريقيا الوسطى من الجنوب الغر

السودان هو ثالث أكرب دولة يف أفريقيا بعد الجزائر ورشق الكونغو. تتميز البالد بالعديد من االختالفات يف البيئة والتفاوتات 

التاريخية والثقافية واللغوية والجيو مناخية التي تؤثر عىل املواقف وامل®رسات بÇ مختلف املناطق يف السودان. هذا النوع من 

التنوع يسمح للسودان بأن يكون بلًدا متعدد الثقافات �كن للجميع العيش فيه. السودان بلد معروف يف جميع أنحاء العا¦ 

بتميزه يف التعليم العايل ، م® جعل العديد من الطالب الوطنيÇ والدوليÇ رواًدا يف جميع مجاالت العلوم والخربات العملية.

عن الخرطوم : 

والية الخرطوم ، عاصمة السودان باعتبارها أكرب منطقة حرضية يف السودان هي سادس ورابع أكرب مدينة عىل التوايل يف أفريقيا 

والعا¦ العرÁ. " تقع عند التقاء النيل األبيض ، وتتدفق ش®ًال من بحÒة فيكتوريا والنيل األزرق ، وتتدفق غربًا من بحÒة تانا يف 

إثيوبيا. يُعرف املوقع الذي يلتقي فيه النيالن باسم املقران "التقاء" ومن هناك ش®ًال ، �تد النيل إىل مرص حيث يصب يف البحر 

 Çمن خمسة مالي Úاألبيض املتوسط. مقسً® عىل هذين الجزأين من النيل ، الخرطوم هي مدينة ثالثية ، يقدر عدد سكانها بأك

نسمة ، يتألفون من الخرطوم ، والخرطوم بحري ش®الً وأمدرمان من الغرب ؛ وكاله® مرتبطان بجسور بالخرطوم.
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جامعة املرشق :

تقع جامعة املرشق (MU) يف العاصمة الصناعية للسودان ، الخرطوم بحري. تم تأسيسها يف عام ٢٠٠٣ بعد أن أجازتها وزارة التعليم 

العايل والبحث العلمي يف السودان عىل أنها مؤهلة من حيث التصميم ومبنية بشكل مثايل الستيعاب القاعات والخدمات األخرى 

بشكل مناسب. وقد شملت االجازة تقدير وزير التعليم العايل للبنية التحتية واملبا� الجامعية املصممة واملشيدة خصيًصا واملرافق 

التي تهدف إىل توفÒ البيئة التعليمية املناسبة ، تفخر جامعة املرشق  بثقافتها وقيمها الفريدة في® يتعلق بالتنوع واملساواة يف 

الدين والجنسيات والنوع.

توفر جامعة املرشق  التدريب العميل ضمن برامجها األكاد�ية حيث تم تجهيز مختربات التدريس والبحث الخاصة بها بأحدث 

التقنيات التي أوصت بها وكالة تطوير التعليم العايل .

الرؤية

أن يكون طالب كلية املرشق هم األكâ Úيزا علميا وعمليا عىل مستوى الجامعات السودانية ، وإعدادهم وتاهليهم áا �كنهم من 

املواكبة ويضعهم يف مصاف العاملية .

الرسالة 

صناعة  تجربة تعليمية مميزة من خالل توفÒ تعليم عال الجودة ،  و التميز البحثي سعيا وراء العاملية يف مجال  املعرفة وسوق 

العمل  . 

ايضا تعزيز بيئة التعلم املستقلة ، والوسائل املبتكرة للطالب من أجل تاسيس الفكر النقدي ، واألبحاث املؤثرة  وحل املشكالت. 

باالضافة لدعم  وإرشاك مجموعة متنوعة من : املتعلمÇ ،الخريجÇ ، املوظفÇ ، املجتمعات  املحلية لتهيئة بيئة تعاونية وقيم 

املشاركة للتطوير  األكاد�ي واملهني. 

القيم

  االحرتام املتبادل والشمولية والتنوع والتسامح 

   النزاهة الشخصية واألكاد�ية والصدق    

  التفا� واالحرتاف واالجتهاد      

    السعي وراء املعرفة والتفكÒ اإلبداعي واإلبداع

   التأثÒ االيجاÁ  يف الخدمة املدنية ، والقيام باملسئولية  املجتمعية  وتعزيز الحكم الرشيد واملساءلة واالستدامة
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ملاذا جامعة املرشق 

تعد الجامعة من بÇ أفضل ٣٠٠ جامعة يف العا¦ العرÁ وأفضل خمس جامعات خاصة يف السودان.

âتلك جامعة املرشق  بنية تحتية متميزة تسهل حياة أكاد�ية واجت®عية متميزة للطالب

تم تطوير املناهج الجامعية لتزويد الطالب باملهارات العملية املطلوبة للمنافسة يف أسواق العمل املحلية والعاملية

تعترب أول جامعة تقدم برامج جديدة ملواكبة متطلبات العا¦ الحديث مثل بكالوريوس وماجستÒ هندسة 

امليكاترونكس وبكالوريوس الذكاء االصطناعي يف علوم الحاسوب وتكنولوجيا املعلومات.
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نظام الدخول اإللكتروني للطالب:
یسجل نظام تسجیل الطالب المعلومات (الشخصیة والمالیة) لطالب كل فصل دراسي بسرعة وكفاءة بعد استیفاء جمیع متطلبات 

وشروط القبول بالجامعة ، سیتم تسجیل الطالب وفقًا لالجراءات التالیة:
أوالً ، ملء نموذج إدخال الطالب من خالل نظام التسجیل. و یتم حفظھا وإرسالھا تلقائیًا إلى النظام المالي ، بعد أن یدفع الطالب 

الرسوم ، یقوم النظام تلقائیًا بمنحھم رقم التعریف الخاص بھم (معرف الطالب اإللكتروني)
وھو رقم مختلف تماًما عن الرقم الجامعي . تسمح بطاقة ھویة الطالب بدخول الحرم الجامعي وحضور المحاضرات.

MU نظام إصدار الشھادات اآللي
نقدًا أو  بأنھا أول جامعة في إفریقیا والشرق األوسط تمكن الطالب من دفع رسوم إصدار الشھادة ، إما  تتمیز جامعة المشرق 
باستخدام رمز QR ، وإصدار شھادة جامعیة مرخصة بالكامل تلقائیًا مع صورة الطالب في 58 ثانیة فقط بناًء على بصمة الخریج 

وقاعدة بیانات الجامعة. وتحث جامعة المشرق الجامعات األخرى في السودان وإفریقیا والشرق األوسط على استخدامھا .
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الحرم الجامعي :
تتمیز جامعة المشرق بموقع جغرافي سھل الوصول إلیھ ،مقارنة  بجغرافیة الوالیة وسكن الطالب في 
جمیع أنحاء السودان ، نظًرا لوجوده في وسط المدینة ، یوفر الحرم الجامعي للطالب جمیع الدروس 
الحرم  محیط  داخل  الیومیة  الطالب  احتیاجات  ایضا  واحد،وتتوفر  بمكان  الكلیات  لجمیع  والمعامل 

الجامعي .
مدینة المشرق الجامعیة

بدأت الجامعة إنشاء حرم جامعي ضخم جدید بمساحة 15000 متر مربع ، یحتوي المبني الجدید على 
ست مناطق مصممة وفقًا للمعاییر الحدیثة للجامعات العالمیة.

 

http://mashreq.edu.sd/ 



یحتوي حرم المشرق الجامعي :
خدمات الطعام

 كافیتریا بھا العدید من الوجبات السریعة .
مصلى للرجال والنساء 
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عیادة الجامعة 
العیادة في الطابق األول تحتوي على أسرة مع اإلمدادات الطبیة والمعدات السریریة األساسیة واالسعافات االولیة 

بإشراف طبیب مختص .
نظام االمان 

تطبق الجامعة نظام أمان عال المستوى لضمان سالمة الطالب والموظفین بما في ذلك نظام متقدم للحمایة من 
الحرائق واإلنذار ، مع بوابات الخروج المتوفرة في جمیع مباني الجامعة وفقًا للمعاییر الدولیة.
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المكتبة 
یوجد ثالث انواع من المكتبات  إحداھما ورقیة ، وأخرى رقمیة (واحدة) وثالثة الكترونیة تقعان في الطابق األرضي. تقدم المكتبة أجھزة كمبیوتر ونسًخا ورقیة من الكتب األكادیمیة وغیر األكادیمیة ویتم 

تحدیثھا دائًما ؛ یقدم موظفو المكتبة تعلیمات شاملة حول استخدام الموارد والعثور على المعلومات على أساس فردي أو في شكل جماعات.
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األنشطة غیر األكادیمیة
تھدف رؤیة الجامعة إلى إعداد بیئة لتدریب الخریجین المؤھلین أكادیمیًا وعملیًا بشخصیات قویة وكادر ممتاز لسوق العمل في 

جمیع الصناعات ، من خالل عمادة شؤون الطالب  تقدم الجامعة العدید من األنشطة غیر األكادیمیة لطالبھا والتي ترضي جمیع 
المواھب واألذواق ، جمعیات الریاضة واألنشطة المجتمعیة والفنون والموسیقى و یتم تطویر مثل ھذه األنشطة من منظور متعدد 

الثقافات ومتعدد الجنسیات من خالل الشراكات والمساھمات داخل وخارج السودان .
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كلیات الجامعة
كلیة الطب

تتمثل رؤیة كلیة الطب والعلوم الصحیة في أن تصبح معھدًا ذا سمعة طیبة معترف بھ محلیا وعالمیا .
كلمة العمید:

أحدثت التطورات الثقافیة واالقتصادیة والتكنولوجیة السریعة تغییرات جذریة في المجتمع السوداني ، من حیث أسباب ومعدالت 
األمراض ، وكذلك معدالت الوفیات غیرت ھذه التطورات نمط األمراض - التي كانت سائدة في السابق - من األمراض المعدیة 
إلى األمراض المزمنة ، واألورام الخبیثة ، واالضطرابات النفسیة ، وحوادث الطرق ، باإلضافة إلى األمراض المعدیة الناشئة 

والمتجددة.
تسعى كلیة الطب إلى التطویر المستمر للخدمات الصحیة بما یتماشى مع التطورات العلمیة الدولیة. أمراض المناطق المداریة مثل 

المالریا وداء اللیشمانیات وداء البلھارسیات والسل وفیروس نقص المناعة البشریة والتھاب الكبد. الخ ھي السائدة في السودان 
وتعاني الصحة العامة أكثر من غیرھا. في ھذا الصدد ، تم االھتمام بتدریس طالب الطب وتدریبھم الكتساب المعرفة الكاملة 

والمحدثة ، والمواقف والممارسات في جمیع مجاالت الطب لتحسین الصحة في مجتمعنا. إن التشخیصات الحدیثة واإلدارة 
والوقایة بما في ذلك التحقیقات في األوبئة والمراقبة والمسوحات والبحوث المیدانیة ستحدد حجم ونوع أي مرض وقضیة صحیة 

من أجل تنفیذ أفضل الحلول. كما تھدف إلى تحدید احتیاجات المجتمع والمساھمة في تطویر خطط وبرامج الصحة العامة. في 
الطب المداري ، یتمیز علم األوبئة بنطاق أوسع ، بما في ذلك تقییم تقنیات التشخیص المعتمدة ، وفعالیة التدخالت العالجیة 

المختلفة. كما أنھ أحد المحددات الرئیسیة لعوامل الخطر والطب المسند باألدلة وأفضل الممارسات السریریة.
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كلیة علوم المختبرات الطبیة
تتمثل رؤیة الكلیة في التعلیم المھني ، كما یتجلى في بیئة ومرافق تعلیمیة ممتازة ، ومناھج جیدة التنظیم ، وأعضاء 

ھیئة تدریس موجھین ذوي خبرة ، وتستفید من مؤسسة مرموقة (وطنیة ودولیة) باستخدام قواعد أخالقیة إیجابیة 
للتعلم والممارسة حیث ان مختبرات التشخیص والبحث مجھزة تجھیًزا جیدًا في الكلیة.

كلمة العمید:
تقدم الكلیة ، في إطار رؤیة الجامعة ورسالتھا ، برامج أكادیمیة شاملة وعالیة المستوى یتم فیھا دمج الدراسات 

النظریة مع التطبیقات العملیة إلعداد خریج عظیم یمكنھ التنافس على فرص العمل محلیًا وإقلیمیًا ودولیًا. ستوفر لك 
كلیتنا أفضل بیئة تعلیمیة ممكنة لتمكینك من تحقیق أھدافك األكادیمیة. في كلیة MLS - MU یحصل الطالب على 

المواد الملموسة في الفصل الدراسي.
تم تصمیم كلیتنا لتقدیم مشورة أكادیمیة متسقة وعالیة الجودة ومناسبة ، ومراقبة ، وتشجیع ، وتعلیمات لضمان 
نجاحك األكادیمي والشخصي. نحن نعتقد أنھ مع توفر جمیع خدمات الدعم ، بما في ذلك الدروس الخصوصیة 

والتعلیمات الداعمة ، یجب أن یحصل جمیع الطالب على تعلیم جید. ومع ذلك ، فإن نجاحك األكادیمي یعتمد على 
مدى تحملك لمسؤولیة التعلیم الخاص بك ، بما في ذلك اتخاذ اإلبداع لتحقیق التمیز األكادیمي

سیتم التدریس في الكلیة من قبل مجموعة معروفة من أعضاء ھیئة التدریس الذین یبذلون جھودًا كبیرة لمساعدة 
طالبنا لیس فقط من الناحیة العلمیة ، ولكن أیًضا في جمیع صعوبات الحیاة الشخصیة واالجتماعیة.

باإلضافة إلى الحیاة العملیة بالكلیة ، تقدم الجامعة أنشطة اجتماعیة وترفیھیة متنوعة یمكن للطالب المشاركة فیھا 
باالتفاق مع أعضاء ھیئة التدریس. تشجع الجامعة الطالب وتحفزھم على المشاركة في ھذه األنشطة محلیًا ودولیًا. 

تمّكنك ھذه األنشطة من تطویر توازن صحي بین حیاتك األكادیمیة وحیاتك المستقطعة.
إذا كنت مھتًما بالتحضیر لمھنة في علوم المختبرات الطبیة وتسعى للحصول على تعلیم ممتاز في بیئة ممتازة ، 

فستكون جامعة المشرق ھي اختیارك. أھال بك!
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كلیة التمریض
تتمثل رؤیة علوم التمریض في وضعھا برامج اكادیمیة ترفع كفاءات الطالب  ، حتى یتمتعوا بقدرة تنافسیة عالیة، تمكنھم من 

ممارسة المھنة عالمیا
كلمة العمید 

بصفتي العمید المسؤول عن ازدھار ھذه الكلیة العلمیة: "یسعدني ویشرفني كل من ھو جزء من جامعة المشرق. مھمتنا تزوید 
الطالب بأعلى المعاییر األكادیمیة وضمان اكتساب المعرفة العلمیة والمؤھالت المھنیة التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل 

الحدیث والعالمي.
بكالوریوس التمریض  ھو درجة أكادیمیة في علوم ومبادئ التمریض. مدة الدراسة عادة أربع سنوات. یُطلب من طالب مدرسة 

التمریض عموًما أخذ دورات في العلوم االجتماعیة والسلوكیة ، بما في ذلك التغذیة والتشریح والكیمیاء والریاضیات واللغة 
اإلنجلیزیة. باإلضافة إلى تلك الدورات ، فإن الخبرة في العلوم الفیزیائیة واالجتماعیة والتواصل والقیادة والتفكیر النقدي مطلوبة 

للحصول على درجة البكالوریوس. عند االنتھاء بنجاح من برنامج التمریض بكالوریوس ، یتم إعداد الممرضات لمجموعة متنوعة 
من األدوار المھنیة والدراسات العلیا. یمكنھم العمل في المستشفیات الطبیة والجراحیة الخاصة ، ومكاتب األطباء ، والمستشفیات 

الطبیة والجراحیة العامة ، وخدمات الرعایة الصحیة المنزلیة ، ومرافق التمریض .
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كلیة الھندسة
تتمثل رؤیة كلیة الھندسة في تقدیم حلول للتحدیات الدولیة ورعایة القادة في استخدام التكنولوجیا لصالح البشریة.

كلمة العمید 
تستعد كلیة الھندسة في جامعة المشرق لتحقیق نمو كبیر وتأثیر أكبر واالرتقاء في البرامج الھندسیة البارزة في البالد. تم تصمیم 
مناھجنا الدراسیة خصیًصا لتغطیة المجاالت الناشئة مثل اإللكترونیات واالتصاالت والمیكاترونیكس والھندسة الطبیة الحیویة. 
االعتقاد األساسي للكلیة ھو توفیر الفرص لكل طالب لالبتكار ومتابعة شغفھ تم تصمیم برامج متعددة التخصصات لتحقیق ھذا 

الغرض.
بكالوریوس الھندسة:

قسم ھندسة االتصاالت
قسم ھندسة االلكترونیات

قسم ھندسة المیكاترونكس
قسم الھندسة الطبیة الحیویة

الدراسات العلیا في الھندسة:
ماجستیر برنامج في ھندسة المیكاترونكس

ماجستیر برنامج في ھندسة االتصاالت
ماجستیر برنامج في اتصاالت البیانات وھندسة الشبكات
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كلیة علوم الحاسب وتقنیة المعلومات:
تتمثل رؤیة كلیة علوم الكمبیوتر وتكنولوجیا المعلومات في الحفاظ على مكانتنا بین كلیات علوم الكمبیوتر الرائدة في البالد 

وخلق البیئة األكثر تشجیعًا للجودة األكادیمیة والبحثیة الموجھة للتعلیم الجامعي والدراسات العلیا في علوم الكمبیوتر 
وتكنولوجیا المعلومات وإعداد الطالب ل مجتمع تكنولوجي معولم.

كلمة العمید : 
تعد كلیة علوم الكمبیوتر وتكنولوجیا المعلومات مجتمعًا استثنائیًا من الطالب والمعلمین والباحثین الذین یتبنون اتساع مجاالت 

الحوسبة نحن مجتمع متنوع وحیوي مكرس لالكتشاف ولجعل المعرفة مھمة.
تم تصمیم برامج درجة البكالوریوس في جامعة المشرق لمحترفي الحوسبة في القرن الحادي والعشرین. یوفر منھجنا نواة 

مشتركة لعلوم الكمبیوتر وھندسة البرمجیات وتكنولوجیا المعلومات والذكاء االصطناعي. نحن نعمل مع مجموعة من 
الشركاء في الصناعة ولدینا روابط قویة مع الشركات السودانیة الرائدة.

انضم إلینا ، وتعرف على المزید حول علوم الكمبیوتر وتكنولوجیا المعلومات كطالب ؛ نحن نحب أن نشارك شغفنا معك تعلم 
كیفیة استخدام األدوات الحسابیة ، ولكن كیفیة العمل في فرق ومشاركة األفكار وتقدیمھا والتواصل - ، انضم إلى الفرق 

اإلبداعیة التي تحدث فرقًا إیجابیًا.
ترحب جامعة المشرق بجمیع الطالب المھتمین بالتعلیم الممتاز في علوم الكمبیوتر ، بأعلى المعاییر الدولیة في بیئة تعلیمیة 

ممتعة وفریدة من نوعھا نحن ملتزمون بتوفیر تعلیم عالي الجودة لجمیع طالبنا ، مستقبلك ینتظرك ھنا في المشرق 
بكالوریوس في علوم الحاسوب:

بكالوریوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في ھندسة البرمجیات.
بكالوریوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجیا المعلومات.

بكالوریوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في الذكاء االصطناعي.
دراسات علیا في علوم الحاسب:

ماجستیر علوم تكنولوجیا المعلومات.
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كلیة االقتصاد والعلوم االداریة
تمثل رؤیة كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة في الحصول على اعتراف دولي بمزایاھا وقیمھتا التعلیمیة من خالل رفع إمكانات 

خریجیھا و إلى تزوید أسواق العمل المحلیة والعالمیة بالخریجین المحتملین تتجھ ھیئة التدریس نحو تخریج أفراد مبدعین 
ومبتكرين ومتحررین ومسلحین بالمعرفة والتكنولوجیا .

كلمة العمبد : 
تسعى كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة إلى التحسین المستمر وتطویر المھارات والقدرات األكادیمیة للطالب من أجل تزوید 
سوق العمل المحلیة والدولیة بخریجین مؤھلین علمیاً وعملیاً  ، تتبني الكلیة برامج تعلیمیة مبتكرة وحدیثة في  البكالوریوس 

والدراسات العلیا حتى تكون في خط مواٍز الحتیاجات السوق الناشئة.
خریجي كلیة االقتصاد والعلوم االداریة یتمتعون بقیمة محلیة ودولیة في سوق العمل لذلك ، یشرفنا مواصلة تعلیمك (خریًجا 

وجامعیًا) معنا نرحب بك.
بكالوریوس في االقتصاد والعلوم اإلداریة:

قسم االقتصاد 
قسم التسویق

قسم إدارة الموارد البشریة
قسم اإلدارة والمحاسبة

الدراسات العلیا في االقتصاد والعلوم اإلداریة:
ماجستیر إدارة أعمال
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كلیة علوم االتصال
ھي من الكلیات الرائدة في السودان ، حیث یعمل خریجي كلیة علوم االتصال بقنوات التلفزیون العالمیة (ریاضیة ، ثقافیة 

وغیره) .
الرؤیة 

تتطلع كلیة علوم االتصال الى رفع مستوى االعالم في السودان وذلك من خالل تاھیل طالبھا ببرامج علمیة وعملیة مواكبة 
لتكنلوجیا العصر والبرامج الحدیثة في المجال .

كلمة العمید 
تم تصمیم ھذه الكلیة لتزویدك بالمعرفة والمھارات المتقدمة في الوسائط الرقمیة والتصمیم والتكنولوجیا ، حیث تشمل تصمیم 

وتطویر األنظمة التفاعلیة ، وإنتاج محتوى وسائط رقمیة عالي الجودة ، وتطبیق الوسائط الرقمیة في ترویج المنتجات 
والخدمات و سیتم تقدیمك إلى مجموعة من المجاالت التي تعكس أفضل الممارسات الصناعیة الناشئة بما في ذلك التصمیم 
الجرافیكي ، وإنتاج الصوت والفیدیو الرقمي ، والرسومات المتحركة ، والرسوم المتحركة الرقمیة ثنائیة وثالثیة األبعاد ، 

وتكنولوجیا الوسائط الرقمیة ، وتطویر تطبیقات الویب والھاتف المحمول ، وتطویر األلعاب ، ووسائل التواصل االجتماعي 
والتسویق واإلعالن على الویب وتحلیالت الویب واالتصاالت .

یھدف ھذا البرنامج إلى إطالع الطالب على الجوانب النظریة والعملیة للمجال، یركز البرنامج على تطویر قدرة الطالب على 
تطویر البنى التحتیة في مجال محطات البث اإلذاعي ومحطات التلفزیون ودور نشر الصحف والمجالت والمؤسسات 

اإلعالنیة والوسائط المتعددة وتقنیات المعلومات واالتصاالت
بكالریوس علوم االتصال 

بكالریوس االعالم (رادیو و تلفزیون )
بكالریوس الوسائط المتعددة 
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كلیة الدراسات العلیا
تتمثل رؤیة كلیة الدراسات العلیا في بناء وتطویر مھارات الطالب وفقًا للمعاییر الدولیة لقیادة جمیع المجاالت محلیًا وإقلیمیًا 

ودولیًا.
كلمة العمید 

یُحدث برنامج الجامعة للدراسات العلیا فرقًا حقیقیًا ، لقد عملنا على إلھام الطالب في مجتمعنا وتغییر المستقبل الوظیفي لقد 
قمنا بتدریب وتنویع أعضاء ھیئة التدریس المتمیزین ودعم الطالب ، إلعداد طالبنا للتوظیف ولعب دور في المجتمع ؛ 
حیث یكونوا مؤھلین بدرجة كافیة لتعزیز آفاق حیاتھم المھنیة ، نحن نقدم لك تجربة مجزیة للغایة وتغیر حیاتك العملیة .

كلیة الدراسات العلیا :
ھندسة المیكاترونكس
تكنولوجیا المعلومات

الوسائط المتعددة
إدارة أعمال

ھندسة االتصاالت
ھندسة الشبكات والبیانات
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التعلیم االلكتروني بجامعة المشرق 
للحفاظ على مستوى الریادة والتمیز في صناعة التعلیم العالي ، تستخدم الجامعة تقنیة التعلیم اإللكتروني في الواقع 

االفتراضي وعصر الذكاء االصطناعي باستخدام بنیة تحتیة قویة وعالیة الجودة.
التعلیم اإللكتروني نظام تعلیمي یوفر للطالب البرامج التعلیمیة التي یحتاجون إلیھا دون التقید بالمكان أو الزمان 

باستخدام وسائل االتصال والتقنیات المختلفة من اإلنترنت والكمبیوتر والبث المباشر من خالل التطبیقات اإللكترونیة 
والتقنیات األخرى المقدمة بشكل متزامن أو غیر متزامن

توفر جامعة المشرق المعدات التقنیة:
عشرة مختبرات كمبیوتر بسعة ۲٥ جھاًزا متصًال بشبكة محلیة ؛ توفیر طرق مختلفة للوصول إلى اإلنترنت عبر 

شبكة الجامعة (السلكي - عبر المعامل).
نقوم بإنشاء حساب لكل طالب بمجرد إتمام تسجیلھ في الجامعة بمعلومات عن رقم بطاقة الطالب الجامعي وكلمة 

المرور یكون الطالب مسؤولین عن حمایتھا ویمكن تعدیلھا من قبل مسؤول النظام فقط ،تستخدم الجامعة نظام 
موودل.

تدریب التعلیم اإللكتروني:
یقوم قسم التعلیم اإللكتروني التابع لمركز التطویر واالبتكار بتدریب الطالب واألساتذة لضمان أقصى استفادة من 

النظام.
یحضر الطالب ورش عمل تدریبیة في بدایة العام الدراسي أو الدورة التحضیریة قبل بدء الدراسة.

تتم مراقبة الطالب من خالل دورة مھارات الكمبیوتر في الفصل الدراسي األول من قبل مساعدي التدریس.
عقد ورش عمل تدریبیة منتظمة ألعضاء ھیئة التدریس بالتنسیق مع الكلیات.
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موارد الجامعة :
الزیارات الدولیة / الوطنیة

في إطار التطویر والترفیھ لطالب الجامعة والمعلمین ، تقوم الجامعة بإجراء رحالت ترفیھیة وعلمیة داخل 
وخارج السودان سنویًا لكل كلیة في مجالھا ، خارجیًا إلى دولة مالیزیا وجمھوریة مصر العربیة وداخلیا سد 

مروي .
فرص العمل :

نظام جامعة المشرق التعلیمي مؤھل بما یكفي لتمكین الطالب في جمیع الكلیات ویعمل على توسیع قدرة الطالب 
وفرصھم الوظیفیة من خالل التدریب في الكلیات التقنیة في الصناعات المختلفة ، الجامعة لدیھا اتفاقیات مع العدید 

من الشركات حیث یمكن لطالبنا التدریب العملي والمھني باإلضافة إلى دورات تدریبیة في المستشفیات لتكون 
مؤھالً للمنافسة في جمیع فرص العمل على المستوى الدولي.
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الطالب االجانب 
أكثر من ۹۰۰ طالب أجنبي  من مختلف الجنسیات یدرسون مؤخًرا في جامعة المشرق في كلیات مختلفة تقدم العدید من الخدمات لھؤالء 

الطالب بما في ذلك اإلقامة والدراسة عبر اإلنترنت (التعلم اإللكتروني) والمناسبات االجتماعیة ودورات اللغة اإلنجلیزیة الداعمة 
والعدید من المرافق األخرى ، قامت الجامعة بدمج سیاق التعلیم والتدریس بما في ذلك أعضاء ھیئة التدریس األكثر تأھیًال ، والبیئة 
المؤھلة ، والرحالت األكادیمیة والرحالت حول العالم ، والمعاییر الثقافیة المختلفة ، والجمعیات الطالبیة (األنشطة غیر األكادیمیة).

األبحاث العلمیة :
استثمر في تعلیمك ،،،

یوجد في الجامعة مركز أبحاث علمیة لتمكین الطالب من اجراء ابحاثھم التي لھا تأثیرعلى األداء األكادیمي والمھارات المعرفیة والنمو 
الفكري كما أنھا توفر للطالب نطاقًا أوسع یتجاوز المحاضرات والمعمل و الخبرة البحثیة لتطور مھارات الطالب.

التعلیم القائم على العمل :
تمّكن جامعة المشرق طالبھا من بناء الخبرة لمعرفة ما ھي الفرص المتاحة في سوق العمل وكیف یمكنھم بناء قدراتھم باإلضافة إلى 

المؤھالت األكادیمیة ، ویمكن تحقیق ذلك من خالل التدریب الداخلي تقوم الجامعة بتدریبھم باتفاقیات فنیة مھنیة عالیة موقعة مع 
الشركات والمصانع والمستشفیات في السودان .

الدعم األكادیمي
توفر الجامعة الدعم والمساعدة من الطاقم التعلیمي واالجتماعي ، حیث تخصص مساعد تدریس ومشرف خصیصا لكل كلیة وكل دفعة 

في القضایا األكادیمیة والعملیة .
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اإلقامة
اإلقامة الجامعیة ھي البیئة المثالیة لالستقرار في الحیاة الجامعیة وتكوین صداقات بمجرد وصولك ، مساكننا قریبة من الحرم 
الجامعي ووسط المدینة ، لذا فأنت لست بعیدًا منھ و النبأ السار للطالب الجدد ھو أن الجامعة توفر للطالب األجانب في العام 

األول استضافة (للطالبات فقط ) الفرص محدودة.
الجمعیات والتعاون
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التعاون األكادیمي الدولي:
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المسؤولیة المجتمعیة لجامعة المشرق :
المسؤولیة المجتمعیة ھي قیمة أساسیة لجامعة المشرق ، نعتمد وننفذ نھًجا أخالقیًا للتطویر والمشاركة مع المجتمع المحلي ، 

تحرص الجامعة على المشاركة في الجھود المحلیة والعالمیة لمواجھة التحدیات االجتماعیة والبیئیة والتقنیة واالقتصادیة 
التي تؤثر على التنمیة المستدامة.

یشمل مسؤولیة جامعة المشرق المجتمعیة على سبیل المثال ال الحصر المنح الدراسیة لمن ھم في حاجة إلیھا ،،، و
دورات تقنیة مجانیة وقصیرة تقدم للجمھور والقطاعات الحكومیة ، للحمالت البیئیة والصحیة ، والخدمات الطبیة والتوعیة 

الصحیة المجتمعیة حیث تھدف األنشطة المجتمعیة نحو التنمیة المستدامة .
أثر  فایروس كورونا المستجد :

تأثرت وأثرت جامعة المشرق مثلھا كمثل كل العالم بوباء فایروس كورونا المستجد فقامت الجامعة بإشراف عمداء كلیات 
(الطب – المختبرات – المعامل الطبیة) بتزوید المجتمع حول مبنى الجامعة بالمعقمات التي صنعھا طالب الجامعة كلیة 

الطب والمختبرات الطبیة .
أیضا صمم وصنع مھندسو الجامعة بوابة تعقیم للطالب عند الدخول واتباع جمیع اإلجراءات االحترازیة للحفاظ على 

سالمة وصحة الطالب أثناء جائحة كورونا .
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مشاركة الطالب :

Abbas
AbdullahLabib

Manuela
Abdulrahman

فاروق عمر جواندو من نیجیریا
إنھا مثل عائلة ممتدة مترابطة بشكل وثیق من أجزاء مختلفة من إفریقیا مختلطة مع العالم العربي حیث یتم تقدیم المعرفة. وھي 
غنیة بأعضاء ھیئة تدریس متفانین وودودین ومحترفین مع عنایة واھتمام ودعم لمساعدة الطالب على التفوق وإطالق العنان 

إلمكاناتھم األكادیمیة ".
علي محمد السلك

الوقت الذي أمضیتھ في جامعة المشرق من معرفتي في العدید من المجاالت وخاصة في إلكترونیات الطاقة والدوائر الكھربائیة و 
PLC والمزید لقد زودني بمعرفة كبیرة وشجعني على إجراء المزید من األبحاث لتحقیق نتائج جیدة

لقد تعلمت الكثیر من أساتذتي المثالیین الذین تركوا انطباًعا كبیًرا في شخصیتي وعملي.
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االحداث بجامعة المشرق 
نظمت جامعة المشرق أحداثًا دولیة ، لتشجیع الطالب على ممارسة إمكاناتھم في سیاق مكان العمل واكتساب الفوائد التعلیمیة 

والشخصیة من ھذه المؤتمرات والفعالیات العلمیة
ICCCEEE المؤتمر العلمي الدولي لھندسة الكمبیوتر والتحكم والكھرباء واإللكترونیات

یوفر المؤتمر العلمي الدولي لھندسة الكمبیوتر والتحكم والھندسة الكھربائیة واإللكترونیة منصة للباحثین والمھنیین والطالب 
والمھتمین في مجاالت الكمبیوتر والھندسة لتبادل األفكار واألفكار العلمیة.

استضاف المؤتمر ثالثة متحدثین رئیسیین: البروفیسور مایك أشكروفت من جامعة أوبساال في السوید ، والدكتور حاتم السید من 
مركز التخطیط االستراتیجي للطاقة الكھربائیة في (الفارسیة) ، المملكة العربیة السعودیة ، والبروفیسور شریف فضل ، رئیس قطاع 

IEEE في السودان. وقدمت ۱٥۲ ورقة علمیة إلى المؤتمر. تمت مراجعة وتقییم األوراق الـ ۹٦ المقبولة - من ۱۸ دولة مختلفة - من 
قبل متخصصین ، وتم تقسیمھا إلى ۱۰ مجاالت بحثیة  جامعة المشرق ھي أول جامعة خاصة وخامس جامعة في السودان تنظم ھذا 

المؤتمر .

 The TEDX
نظمت الجامعة فعالیات مؤتمر TEDx العالمي في برج االتصاالت ، بمشاركة ۱۹ متحدثًا رائدًا ، بإبداعھم وخبراتھم العملیة في 

مختلف المجاالت ، تأتي ھذه األحداث كجزء من الجھود التي تبذلھا الجامعة من أجل خلق بیئة تغذي القیادة واإلبداع على وجھ التحدید 
بین جیل الشباب ، حیث یبحث الطالب عن أفكار جدیدة لتشجیع اإلبداع واالبتكار ، تناول المتحدثون ۱۹ قضیة مختلفة ذات أھمیة في 

 ، TED International ھذا المؤتمر ، الذي حمل عنوان "السماء ھي الحد". تضمن المؤتمر عروض تقدیمیة بالفیدیو حول
وعروض موسیقیة فقد كان مثمرا لجمیع من شارك او حضر .
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