جامعة كرري مجمع الفريق أول ركن مهندس مستشار عبد الرحيم محمد حسين -بانت

مجلة دورية ربع سنوية
تصدر عن عمادة شـؤون الطالب جامعة كرري العدد االول مارس  ٢٠١٨م

رئيس اجلمهورية القائد االعىل لقوات الشعب املسلحة
يشهد ختريج عدد من الدفعات بجامعة كرري

مدير اجلامعة اجلامعة لدهيا برامج خاصة
التتوفر ىف بقية اجلامعات السودانية .

جامعة كرري حترز مراكز متقدمة يف دورة اجلامعات السادسة

الـــــــرؤية

جامعة كرري

أن تعمــل اجلامعــة علــي إســتغالل طابعهــا العســكري لتتميــز بــه علــى غيرهــا مــن خــال برامجهــا الدراســية وابحاثهــا
وقضاياهــا التــي تهتــم بهــا .

الـــــرسالة

كلية الدراسات البحرية :

املوقع  :مدينة بوتسودان
البرامج الدراسية :برنامج بكالريوس الدراسات البحرية
الدارسون  :عسكريون

اجلامعــة هيئــة للبحــث العلمــي والتدريــس والتدريــب يف مجــاالت العلــوم العســكرية واملهنيــة واالنســانية والتقنيــة والعلــوم
ذات الصلــة جتتهــد يف حتصيلهــا وتدريســها وتطويــر مناهجهــا يف إيطــار االهــداف العامــة للدولــة وتعمــل علــى تنميــة
القــدرات البشــرية ورعايتهــا بالعلــم والتدريــب املســتمر خلدمــة الوطــن وحمايتهــا وتأمينــه وتنميــة مــوارده نهضتــه علمي ـ ًا
وفكري ـ ًا وثقافي ـ ًا واجتماعيــة

كلية علوم الطريان :
الكلية احلربية :

املوقع :منطقة وادي سيدنا العسكرية امدرمان
البرامج الدراسية :بكالريوس العلوم االدارية بكالريوس اللغات
الدارسون :عسكريون ومدنيون

املوقع :مدينة بورتسودان
البرامج الدراسية  :بكالريوس علوم الطيران واملالحة اجلوية
الدارسون  :عسكريون

جممع الكليات الطبية :
كلية الطب

املوقع :امدرمان بانت
البرامج الدراسية  :بكالريوس الطب واجلراحة
الدارسون :عسكريون ومدنيون

كلية التقنية :

املوقع :منطقة وادي سيدنا العسكرية كرري امدرمان
الدارسون :عسكريون ومدنيون

كلية طب الفم واالسنان

املوقع  :امدرمان بانت
البرامج الدراسية  :بكالريوس طب الفم واالسنان
الدارسون  :عسكريون ومدنيون

كلية الصيدلة

املوقع  :امدرمان بانت
البرامج الدارسية  :بكالريوس صيدلة
الدارسون  :عسكريون ومدنيون
كلية علوم املختربات الطبية

كلية اهلندسة:

املوقع :منطقة وادي سيدنا العسكرية كرري امدرمان
الدارسون :عسكريون ومدنيون

املوقع  :امدرمان بانت
البرامج الدراسية  :بكالريوس علوم املختبرات الطبية
الدارسون  :عسكريون ومدنيون
كلية علوم التمريض وتقنية العلوم الصحية

املوقع  :امدرمان بانت
البرامج الدراسية  :دبلوم التمريض ودبلوم تقنية العلوم الصحية
الدارسون  :عسكريون ومدنيون
كلية علوم االشعة

جممع كليات خور عمر :

كلية العلوم اإلدارية  ،كلية احلاسوب  ،كلية اللغات  ،كلية اهلندسة

املوقع  :منطقة وادي سيدنا العسكرية كرري امدرمان
الدارسون :مدنيون

املوقع :امدرمان بانت
الدارسون  :طالب عسكريون ومدنيون

كلية الدراسات العليا :

املوقع  :امدرمان بانت الدرجات العلمية الدبلوم العالي
واملاجستير والدكتوراه
يتم البحث يف مختلف ضروب املعرفة والبرامج املطروحة حالي ًا

