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 جامعة حضرموت
 نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي

 دارة العامة للقبول والتسجيلاإل
 

 إعــــــــالن
 لبرنامج فيللدراسات العليا  نسيقجامعة حضرموت عن فتح باب الت تعلن نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي  

 البرامج التالية:

 التخصص المساق القسم الكلية

  مناهج وطرائق تدريس دكتوراه العلوم التربوية المكال –التربية 

 اآلداب

 علم االجتماع ماجستير الفلسفة وعلم االجتماع

 اللغة العربية
 اللغة والنحو ماجستير

 نقدالأدب و ماجستير

 الجغرافيا ماجستير الجغرافيا

 التاريخ
 إسالميتاريخ  ماجستير

 تاريخ حديث ومعاصر ماجستير

 الدراسات اإلسالمية
 فقة وأصوله ماجستير

 حديث وعلوم السنة  ماجستير

 طب اسرة ماجستير طب األسرة الطب والعلوم الصحية

 الثالثاءإلى  09/09/9102بتاريخ:  خميسمن يوم ال ء  إبتدا م،9191-9102لعام الجامعي على الفصل الثاني من ا 

   :تياآل بحسب المفاضلةمتحانات وا ،جراءات التنسيق والقبولإ ستتمو .م09/9102/ 10 بتاريخ:
 

 م9191-9102لعام الجامعي للفصل الثاني من ا والقبولالتنسيق  اجراءات
 

 :والقبول  شروط التنسيق: ولا أ
للدكتوراه حاصالً على درجة الماجستير بمعدل عام اليقل عن جيد جداً وأن يكون المتقدم للماجستير أن يكون المتقدم  .1

 البكالوريوس من إحدى الجامعات اليمنية الحكومية أو جامعةة معتةرب ب ةا بمعةدل عةام اليقةل عةن حاصالً على درجة
 تقدير جيد.

 القسم المعني. فيأن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية  .2
 م ارات استخدام الكمبيوتر. وامتحانأن يجتاز المتقدم امتحان اللغة العربية بالجامعة  .3
للغةة اننجليزيةة المعتمةدن مةن نيابةة  ةيةويجتاز امتحان الكفاأالتوفل  امتحان ( درجة في484على ) أن يحصل المتقدم .4

 الدراسات العليا  والبحث العلمي.
 في برنامجين دارسيين في آن واحد . المتقدم ليقبال .5
 خرى ألسباب تأديبية .أجامعة  ةيكون المتقدم قد فصل من أي أال .6
 . أن يسدد الرسوم الدراسية المقررن .7
 . خطاب عدم الممانعة من الج ة التي يعمل ب ا أن يقدم .8
 . والخاصة وثائق تخرج م من وزارن التعليم العاليهلية الجامعات األ خريجوأن يعًمد  .9

 . أن يكون المتقدم قد درس بنظام االنتظام .14
 

 : رسوم التنسيق 
رسةةةةةوم  ريةةةةةال آالبثالثةةةةةة ( 3444رسةةةةةوم خةةةةةدمات التنسةةةةةيق   ) خمةةةةةس آالب ريةةةةةال وخمسةةةةةمائة( 5544) 

 .امتحان القبول والمقابلة  تخدما

حسةةةةاب ( 254434399حسةةةةاب رقةةةةم )فةةةةي  بفروع ةةةةا المختلفةةةةةصةةةةرافة العمقةةةةي رسةةةةوم التنسةةةةيق فةةةةي  تسةةةةدد

 .  جامعة حضرموت –الدراسات العليا 
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ا   الوثائق المطلوبة لعملية التنسيق :: ثانيا
 ش ادن الثانوية العامة أو مايعادل ا ثالث نسخ طبق األصل. .1
ثةالث  للمتقةدم لبرنةامج الماجسةتيرريوس الوشة ادن البكةللمتقدم لبرنامج الدكتوراه وريوس والماجستير ش ادن البكالو .2

 نسخ طبق األصل.
 ر للدكتوراه و بيان درجات البكالوريوس للماجستير ثالث نسخ طبق األصل.يريوس والماجستالوبيان درجات البك .3
 ثالث صور من البطاقة الشخصية أو جواز السفر. .4
 جواز السفر.من صورن معتمدن من انقامة لغير اليمنيين وصورن  .5
 ة.صور شمسي 6 .6
 ثالثة ملفات عالقي يحتوي المرفقات اعاله. .7
 .للمتقدم السيرن الذاتية  .8
 . حضار سند رسوم االلتحاقإ .9

 . للمطابقةصول الوثائق بعد القبول أار إحضيجب . 14
 

ا  للفصل  المفاضلة وإعالن النتائج وإجراءات القيد مواعيد إجراءات التنسيق وامتحانات: ثالثا
 م :8102/8102 لعام الجامعي الثاني من ا
 اآلتي:الجدول حسب وتستمر  م14/12/2419 الخميسيوم  تبدأ اجراءات

 الموقع الموعد التفاصيل

إعالن بدء اجراءات التسجيل 

 والتنسيق
 م09/09/9102الخميس 

نيابة الدراسات العليا والبحث 

 العلمي

 فوة –رئاسة الجامعة 

موعد انتهاء إجراءات التسجيل 

 والتنسيق
 م10/09/9102الثالثاء 

 م5/0/9191األحد   امتحان اللغة العربية

 م6/0/9191األثنين   امتحان مهارات الحاسوب

 الكليات المعنية م7/0/9191الثالثاء  المقابلة الشخصية

 م01/0/9191األثنين  اعالن اسماء الطلبة المقبولين
نيابة الدراسات العليا والبحث 

 العلمي
موعد إجراءات القبول للطلبة 

 المقبولين ودفع الرسوم

-01الخميس  –الثالثاء 

 م06/0/9191

  م02/0/9191األحد   بدء الدراسة

 

 

 والتأكد من صحة بياناته.على الطالب مراجعة المعلومات والتنبيهات المدونة على بطاقة التنسيق       مالحظة مهمة:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بطاقة التنسيق.  في عيد الزمنية والمكانية المحدناالمو بحسب القبول متحاناتيجلس الطالب ال -
 بطاقة التنسيق.يمنع دخول امتحانات المفاضلة دون إبراز  -
 )بنطال وشميز(. يالرسموااللتزام بالزي  ور قبل ربع ساعة من موعد االمتحانالحض -
 إلى القاعة. بمادن االمتحانأدوات متعلقة  ةج از المحمول أو أي يمنع حمل -

 تعليمات وإرشادات
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 ن ا مقابل خدمات التنسيق التي تقدم ا الجامعة.رسوم التنسيق ال تسترجع أل -
 
 

 

 
 

 
 بالدراسات العليا لتسجيلاصل مع اإلدارة العامة للقبول واللتو 

 بالجامعة :
   vpresident-nssr@ hu.edu.yeلكتروني البريد اإل

 719191917لالستفسار والتواصل 
 019تحويلة  170213/15
يمكن زيارة موقع الجامعة على  وللمزيد من المعلومات

 نترنت اإل
 hu.edu.yewww. 


