جبيؼخ حضريٕد
َيبثخ انذراسبد انؼهيب ٔانجحث انؼهًي
اإلدارح انؼبيخ نهقجٕل ٔانتسجيم

إعــــــــالن
تؼهٍ َيبثخ انذراسبد انؼهيب ٔانجحث انؼهًي جبيؼخ حضريٕد ػٍ فتح ثبة انتسجيم نهذراسبد انؼهيب
(دكتٕراِ  +يبجستير ) نهؼبو انجبيؼي  2019/2018و إثتذاء يٍ يٕو األحذ  2018/6/24إنى انثالثبء 24
ٔ 2018/7/ستتى إجراءاد انتُسيق ٔانقجٕل ٔايتحبَبد انًفبضهخ ثحست اآلتيخ :

اجراءاد انتُسيق ٔانقجٕل نهؼبو انجبيؼي 2019/2018و
أٔلا :شرٔط انتُسيق ٔانقجٕل :

 .1أن يكون المتقدم لمدكتوراه حاصالً عمى درجة الماجستير بمعدل عام اليقل عن جيد جداً وأن يكون المتقدم لمماجستير
حاصالً عمى درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات اليمنية الحكومية أو جامعةة معتةرب ب ةا بمعةدل عةام اليقةل عةن
تقدير جيد.
 .2أن يجتاز المتقدم المقابمة الشخصية في القسم المعني.
 .3أن يجتاز المتقدم امتحان المغة العربية بالجامعة وامتحان م ارات استخدام الكمبيوتر.
 .4أن يحصل المتقدم عمى ( )484درجة في امتحان التوفل أويجتاز امتحان الكفاية لمغةة اننجميزيةة المعتمةدة مةن نيابةة
الدراسات العميا والبحث العممي.
 .5اليقبل المتقدم في برنامجين دارسيين في آن واحد .
 .6أأل يكون المتقدم قد فصل من أية جامعة أخرى ألسباب تأديبية .
 .7أن يسدد الرسوم الدراسية المقررة.
 .8أن يقدم خطاب عدم الممانعة من الج ة التي يعمل ب ا .
يعمد خريجو الجامعات األهمية والخاصة وثائق تخرج م من وزارة التعميم العالي .
 .9أن ً
 .14أن يكون المتقدم قد درس بنظام االنتظام .



رسٕو انتُسيق :

( )3444ثالثةةةةة آالب م رسةةةةوم خةةةةةدمات

( )5544خمةةةةس آالب م وخمسةةةةمائة رسةةةةوم خةةةةةدمات التنسةةةةيق
امتحان القبول والمقابمة .
تسةةةةدد رسةةةةوم التنسةةةةيق فةةةةي صةةةةرافة العمقةةةةي بفروع ةةةةا المختمفةةةةة فةةةةي حسةةةةاب رقةةةةم ( )254434399حسةةةةاب
الدراسات العميا – جامعة حضرموت .
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ثبَيب ا :انجرايج انًفتٕحخ نهتسجيم :
انقسى
جغرافيب

انكهيخ

تبريخ
انهغخ انؼرثيخ
اآلداة

انهغخ اإلَجهيزيخ
انفهسفخ ٔػهى الجتًبع
انذراسبد السالييخ

انجُبد – انًكال
انؼهٕو اإلداريخ

ريبض األطفبل
إدارح أػًبل
يبنيخ ٔيصرفيخ
ػهٕو حيبح

انؼهٕو

كيًيبء
انؼهٕو انترثٕيخ

انترثيخ – انًكال

انترثيخ انريبضيخ
انذراسبد اإلسالييخ
انترثيخ – سيئٌٕ
انهغخ انؼرثيخ
انترثيخ – انًٓرح
كهيخ انطت ٔانؼهٕو انصحيخ
انؼهٕو انجيئيخ ٔاألحيبء انجحريخ

انترثيخ ٔػهى انُفس
انهغخ انؼرثيخ
دراسبد إسالييخ
طت األسرح
أحيبء ثحريخ

ثبنثب ا :انٕثبئق انًطهٕثخ نؼًهيخ انتُسيق :

انتخصص
جغرافيب
تبريخ حذيث ٔيؼبصر
تبريخ إساليي
نغخ َٔحٕ
أدة َٔقذ
ػهى انهغخ ٔدراسبد انهغخ اإلَجهيزيخ
فهسفخ
ػهى اجتًبع

فقّ ٔأصٕنّ
تفسير ٔػهٕو انقرآٌ
ريبض أطفبل
إدارح أػًبل
يبنيخ ٔيصرفيخ
َجبد
حيٕاٌ
كيًيبء
دكتوراه  /يُبْج ٔطرائق تذريس
يُبْج ٔطرائق تذريس
ترثيخ ثذَيخ ٔريبضيخ
فقّ ٔأصٕنّ
حذيث ٔػهٕو انسُخ
تفسير ٔػهٕو انقرآٌ
أدة َٔقذ
نغخ َٔحٕ
يُبْج ٔطرائق تذريس
ادة َٔقذ
فقّ ٔأصٕنّ
طت األسرح
أحيبء ثحريخ

 .1ش ادة الثانوية العامة أو مايعادل ا ثالث نسخ طبق األصل.
 .2شة ادة البكةةالوريوس والماجسةةتير لممتقةةدم لبرنةةامد الةةدكتوراه وشة ادة البكةالوريوس لممتقةةدم لبرنةةامد الماجسةةتير ثةةالث
نسخ طبق األصل.
 .3بيان درجات البكالوريوس والماجستير لمدكتوراه و بيان درجات البكالوريوس لمماجستير ثالث نسخ طبق األصل.
 .4ثالث صور من البطاقة الشخصية أو جواز السفر.
 .5صورة معتمدة من انقامة لغير اليمنيين وصورة من جواز السفر.
 6 .6صور شمسية.
 .7ثالثة ممفات عالقي يحتوي المرفقات اعاله.
 .8السيرة الذاتية لممتقدم .
 .9إحضار سند رسوم االلتحاق .
 .14يجب إحضار أصول الوثائق بعد القبول لممقابمة .
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راثؼب ا :طريقخ انتقذيى:

يمكن لمطالب/الراغب /في االلتحاق بأحد برامد الدراسات العميا لمعام الجامعي 2419/2418م التسجيل عبر الرابط

اآلتي ، hregister.sis-hu.info :انقجٕل ٔانتسجيم

أو الحضور الى أحد مراكز التسجيل اآلتية :

 -1نيابة الدراسات العميا والبحث العممي – رئاسة الجامعة – فوة – اننشاءات .
 -2كمية التربية سيئون
 -3كمية التربية الم رة

خبيسب ا :انرسٕو انذراسيخ ثبنريبل انيًُي
التخصصات

عن كل سنة تم يدية

عن كل سنة ماجستير

عن كل سنة دكتوراه

اننسانية

184.444

274.444

364.444

العممية

184.444

364.444

454.444

الطبية

215.244

364.444

544.444

سبدسب ا  :يٕاػيذ إجراءاد انتُسيق ٔايتحبَبد انًفبضهخ ٔإػالٌ انُتبئج ٔإجراءاد انقيذ نهؼبو
انجبيؼي 8102/8102و :
تبدأ اجراءات يوم األحد 2418/6/24م وتستمر حسب الجدول اآلتي:
انتفبصيم
إػالٌ ثذء اجراءاد انتسجيم ٔانتُسيق
يٕػذ اَتٓبء إجراءاد انتسجيم ٔانتُسيق
ايتحبٌ انهغخ انؼرثيخ
ايتحبٌ يٓبراد انحبسٕة
انًقبثهخ انشخصيخ
إػالٌ أسًبء انطالة انًقجٕنيٍ

انًٕػذ
األحذ2018/6/24/
انثالثبء2018/7/24/
األثُيٍ 2018/7/30
انثالثبء 2018/7/31
2018/8/6 -1
األثُيٍ 2018/8/20

يٕػذ إجراءاد انقجٕل نهطالة انًقجٕنيٍ ٔدفغ
انرسٕو
يٕػذ إَٓبء إجراءاد انقجٕل نهطالة انًقجٕنيٍ ٔدفغ
انرسٕو

األرثؼبء 2018/8/22

يالحظخ يًٓخ:

انًٕقغ
ـــــ
رئبسخ انجبيؼخ – فٕح – ٔيركز سئيٌٕ ٔانًٓرح
رئبسخ انجبيؼخ – فٕح – ٔيركز سئيٌٕ ٔانًٓرح
كم في كهيتّ
رئبسخ انجبيؼخ
يٕقغ ثٕاثخ جبيؼخ حضريٕد اإلنكترَٔي
رئبسخ انجبيؼخ
– فٕح –

األثُيٍ 2018/9/4

ػهى انطبنت يراجؼخ انًؼهٕيبد ٔانتُجيٓبد انًذَٔخ ػهى ثطبقخ انتُسيق ٔانتأكذ يٍ صحخ ثيبَبتّ.
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تعميمات وارشادات

 يجمس الطالب المتحانات القبول بحسب المواعيد الزمنية والمكانية المحدة في بطاقة التنسيق. يمنع دخول امتحانات المفاضمة دون إبراز بطاقة التنسيق. الحضور قبل ربع ساعة من موعد االمتحان وااللتزام بالزي الرسمي (بنطال وشميز). عدم إدخال ج از المحمول أو أية أدوات متعمقة بمادة االمتحان إلى القاعة. -رسوم التنسيق ال تسترجع أل ن ا مقابل خدمات التنسيق التي تقدم ا الجامعة.

للتواصل مع اإلدارة العامة للقبول والتسجيل بالدراسات العليا باجلامعة :
الربيد اإللكرتوين hadhramout.uh@yahoo.com
لالستفسار والتواصل 702020237
 05/371908حتويلة 102
وللمزيد من املعلومات ميكن زيارة موقع اجلامعة على اإلنرتنت
www.hu.edu.ye
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