جايعت انسىداٌ نهعهىو وانتكُىنىجيا

عًادة انتعهيى عٍ بُعذ
شروط قبىل انًراكز انخارجيت
تخصصات عمادة التعميم عن بعد:
* كمية الدراسات

التجارية -1 :إدارة األعمال  -2المحاسبة  -3البنوك والتمويل  -4اإلقتصاد

* كمية التربيــــــة:

 -1تربية عمم نفس  -2تربية لغة إنجميزية -3 .تربية اساس-4تربية لغة عربية

 -5نظم المعمومات اإلدارية :-6.تسويق-7السكرتارية.

* كمية عموم

اإلتصـــال -1 :عالقات عامة واعالن :-2.صحافة ونشر

* كمية المغات:

-1لغة انجميزية  -2لغة عربية

*شروط القبــول لطالب الفرقة االولى:

الحصول عمي الشيادة السودانية أو ما يعادليا ( بنجاح ) مستوفية لشروط القبـول بـالتعميم العـالي فـي السـنة التـي منحـت
فييا الشيادة (.النجاح فى االربعة مواد االساسية  +ثالثة مواد اضافية عدد المواد)7

أن يكون قد مضى عمي الشيادة عامان االقل.

*المستندات المطمــوبة:

اصل+صوره من

 -1الشيادة الثانوية  -2..الشيادات العريبة االجنبية احضار اصل الشيادة.
 -4احضار استقالة إذا كان لمطالب سبق قبولو بجامعة اخرى.
/1رسوم التقديم 111 :دوالر

ممحوظة

 /2رسوم التسجيل 111:دوالر /3 .رسوم الكتب  51دوالر

يتم الغاء قبول الطالب في حالة تقديم معمومات غير صحيحة او عند وجود خطأ في إجراءات القبول.

شروط قبــول التجسير:

 -1النجاح في المواد المؤىمة لمقبول في برنامج البكالوريوس المعني في العام المعني
 -2استيفاء شروط القبول في شيادة ثانوية واحدة ورقم جموس وتاريخ واحد
 -3التقديم بالشيادة الثانوية التي درس بيا الدبموم

 -4يقبل حممة الدبموم نظام السنتين في المستوي الثاني من برنامج البكالوريوس و يقبل حممة الدبموم نظام الثالث
سنوات في المستوي الثالث من برنامج البكالوريوس كحد اقصي

 -5يقبل حممة الدبموم قبل العام الدراسي  2119الحاصمين عمي (الدرجة االولـى أو ممتـاز /الدرجـة الثانيـة القسـم االول

أو جيد جداً  /الدرجة الثانية القسم الثاني أو جيد  /الدرجة الثالثة أو مقبول).

 -6يقبــل حممــة الــدبموم بعــد العــام الدراســي  2118الحاصــمين عمــي (الدرجــة االولــى أو ممتــاز) والحاصــمين عمــي (الدرجــة

الثانية القسم االول

أو جيد جداً ) فقط

يهحىظاث:
الحاصمين عمي الدرجة الثانية القسم االول أو جيد جداً يشترط مرور عامين عمي االقل بعد الحصول عمي الدبموم

*المستندات المطمــوبة:

 -1الشيادة الثانوية او مايعادليا ( .الشيادات االجنبية احضار اصل الشيادة).
-2شيادة الدبموم توثق من التعميم العالى.
-3صورة من الرقم الوطنى.

 -4إحضار إستقالة إذا كان لمطالب قبول بجامعة اخرى.

موجيـــــــــــــــــــــــــــــــــات عامـــــــــــــــــــــو :
 /1شهاداث  4 - 91يىاد االساسيت  +يادتيٍ إختيارتيٍ
 /2شهاداث  - 91-82انُجاح في  5يىاد  4يىاد االساسيت  +يادة إختياريه)
 /3شهاداث  - 92االدب االَجهيزي غير يؤهم نهقبىل
 /4انشهادة انثاَىيت انتجاريت يشترط انُجاح في انرياضياث
إحضار نتيجة إمتحان التحصيل فقط
أ -عممي 1429 -1428 / 2118
ب -أدبي 1429 -1428 / 2118

إحضار نتيجة إمتحان القدرات فقط

ج – عممي /أدبي  1429 -1428 / 2119وأعمي  -إحضار نتيجة إمتحان التحصيل  +القدرات

د -الشيادات الثانوية االجنبية توثق لدى سـفارة السـودان ووزارة الخارجيـة بدولـة المقـر ثـم معادلتيـا بواسـطة وزارة التربيـة
والتعميم بالسودان.

