جامعة حضرموت
نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي
الدارة العامة للقبول والتسجيل
إعــــــــالن
تعلن نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة حضرموت عن فتح باب التنسيق للفصل الدراس ي األول من العام الجامعي:
2021/2020م .ابتداء من يوم األحد بتاريخ2020/04/05 :م ،وانتهاء في يوم الخميس بتاريخ2020/06/18 :م للبرامج اآلتية:
م

الكلية

1

الرتبية /املكال

2

اآلداب

القسم
العلوم الرتبوية
الرتبية البدنية والرايضية

الدرجة

التخصص

الدكتوراه

اإلدارة الرتبوية

املاجستري

املناهج وطرائق التدريس

املاجستري

الرتبية البدنية والرايضية
اجلغرافيا

اجلغرافيا

التاريخ احلديت واملعاصر

التاريخ

التاريخ اإلسالمي
األدب والنقد

اللغة العربية

املاجستري

اللغة والنحو
التفسري وعلوم القرآن

الدراسات اإلسالمية

احلديث وعلوم السنة
الفلسفة

الفلسفة وعلم االجتماع

علم االجتماع

3

الطب والعلوم الصحية

طب األسرة

املاجستري

طب األسرة

4

البنات

رايض األطفال

املاجستري

رايض األطفال

5

العلوم
كلية العلوم اإلدارية

7

العلوم البيئية واألحياء البحرية

8

التعليم املفتوح

9

الرتبية -املهرة

علوم احلياة

املاجستري

الكيمياء
إدارة األعمال

املاجستري

املالية واملصرفية
األحياء البحرية

املاجستري

العلوم البيئية

علوم احلياة
الكيمياء
إدارة األعمال
املالية واملصرفية
األحياء البحرية
العلوم البيئية

إدارة األعمال

إدارة األعمال

الدراسات اإلسالمية

الفقه وأصوله
املاجستري

اللغة العربية

اللغة والنحو

اجلغرافيا

اجلغرافيا

اللغة اإلجنليزية

علم اللغة ودراسات اللغة اإلجنليزية
الفقه وأصوله

الدراسات اإلسالمية

التفسري وعلوم القرآن
املاجستري

اللغة العربية
املناهج وطرائق التدريس

األدب والنقد
اللغة والنحو
املناهج وطرائق التدريس
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إجراءات التنسيق للفصل الدراس ي األول للعام الجامعي2021-2020 :م:
أوال :شروط التنسيق:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

أن يكووون اقتقدم /ووة لدرجووة الووداتورا حاص و ع ووج درجووة اقاجسووت ربتقووديرعووام ال يقوول عوون جي ود جوودا ،وأن يكووون اقتقدم /ووة لدرجووة اقاجسووت رحاص و ع ووج
درجووة البكووالوريوب بتقووديرعووام ال يقوول عوون جيوود شوورينة أن تكووون ال و ادة اقتحصوول علاهووا اقتقدم /ووة سووواء موون جامع وة حكوميووة أو صاصووة وأ ليووة– موون
داصل الب د أو صارج ا– معترف بها.
أن يمل اقتقدم/ووة كافة البيانات اقنلوبة ع ج طلب التنسيق.
ال يسمح للمتقدم/ووة التنسيق في برنامج ن دراسي ن في آن واحد.
أال يكون اقتقدم/ووة قد فصل من جامعة أصرى ألسباب تأديبية.
أن يسدد اقتقدم/ووة الرسوم الخاصة بالتنسيق ( )8500ريال يمني فقط*.
أن يرفق اقتقدم/ووة مع النلب صناب اقوافقة ب أن الدراسة من ج ة العمل.
أن يعمد صريجو الجامعات األ لية والخاصة وثائق تخرج م من وزارة التعليم العالي.
ي ترط أن يكون اقتقدم/و ووة قد درب بنظام االنتظام عند التقديم في برامج جميع كليات الجامعة ما عدا كلية التعليم اقفتوح.
يسمح للمتقدم/و ووة الدارب سواء بنظام االنتظام أو غ راالنتظام التنسيق و التقديم في برامج كلية التعليم اقفتوح.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* رسوم التنسيق  )5500( :خمسة آالف ريال وخمسمائة رسوم خدمات التنسيق  )3000( +ثالثة آالف ريال رسوم خدمات امتحان القبول واملقابلة الشخصية.
 -تسدد رسوم التنسيق في صرافة العمقي بفروعها املختلفة في حساب رقم ( )254030399الخاص بنيابة الدراسات العليا – جامعة حضرموت.

ثانيا :الوثائق اقنلوبة لجراء التنسيق :يتم تسليم املنسق عند التقديم اإللكتروني ملف عالقي به جميع الوثائق املطلوبة أدناه:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

نسخة طبق األصل من ش ادة الثانوية العامة أو ما يعادل ا.
نسخة طبق األصل من كل من ش ادتي اقاجست روالبكالوريوب وبيان الدرجات للمتقدم لنيل درجة الداتورا .
نسخة طبق األصل من كل من ش ادة البكالوريوب وبيان الدرجات للمتقدم لنيل درجة اقاجست ر.
صورة من وثيقة إثبات الشخصية (بناقة شخصية ،جوازسفرساري اقفعول).
صورة معتمدة من القامة لغ راليمني ن.
صورة شخصية.
الس رة الذاتية للمتقدم/ووة.
سند دفع رسوم التنسيق.

ثالثا :فترة إجراءات التنسيق والقبول والتسجيل للفصل الدراس ي األول للعام الجامعي2021-2020 :م
ستتم جميع الجراءات بحسب اقعلومات واقواعيد اقدونة في الجدول اآلتي:

الجراء
 -1التنسيق

 -2القبول

 -3التسجيل

التفاصيل

اقوعد

اقوقع /اقكان

بدء إجراءات التنسيق

الحد2020/04/05 ،م

انتهاء إجراءات التنسيق

الخميس2020/06/18 ،م

 -1الصالة برئاسة الجامعة
 -2مركز التنسيق -املهرة

امتحان اللغة العربية

الربعاء2020/6/24 ،م

امتحان مهارات الحاسوب

الخميس2020/06/25 ،م

 -1قاعة الديب باكثير برئاسة الجامعة
 -2مركز التنسيق -املهرة

املقابلة الشخصية

الحد -الثالثاء2020/7/7 -5 ،م

القسام املتخصصة في الكليات املعنية

إعالن أسماء الطالب املقبولين

الحد2020/07/12 ،

بدء إجراءات التسجيل للمقبولين

اإلثنين2020/07/13 ،

انتهاء إجراءات التسجيل
للمقبولين

الخميس2020/07/16 ،

 -1موقع بوابة جامعة حضرموت اإللكتروني
 -2لوحة اإلعالنات بنيابة الدراسات العليا
اإلدارة العامة للقبول والتسجيل بنيابة الدراسات
العليا -رئاسة الجامعة
اإلنشاءات– فوة.
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رابعا :طريقة التنسيق:
يمكن للمتقدم/ووة التنسيق أو التقديم إلكترونيا بنفسه وذلك بالتقديم عبرالرابط اآلتي:

 ، hregister.sis-hu.infoالقبول والتسجيل
وف و ووي حال و ووة التق و ووديم ال و ووذاتي ينل و ووب م و وون اقتقدم/و و ووة قب و وول موع و وود امتحان و ووات القب و ووول تس و ووليم مل و ووا ع و ووي ب و ووه الوث و ووائق اقنلوب و ووة واق و ووذاورة أع و و إل و ووج
لجنة التنسيق بإدارة القبول والتسجيل في نيابة الدراسات العليا.
اما يمكنه التقديم والتنسيق بالحضور إلج أحد مرااز التنسيق اآلتية:
 -1الصالة– رئاسة الجامعة – الن اءات -فوة.
 -2مراز التنسيق – اق رة

معلومات تهم اقتقدم:
 -1الرسوم الدراسية:
م

التخصصات

1

الطبية

2

العلمية

3

اإلنسانية

4

كلية التعليم املفتوح

عن كل سنة تم يدي
 215,200ريال
$3,000
 180,000ريال
$2,500
 180,000ريال
$2,000
 400,000ريال
$2,000

الرسالة العلمية
عن كل سنة في برنامج
عن كل سنة
الداتورا
الرسالة/البحث
 540,000ريال
 360,000ريال
$6,500
$3,500
 450,000ريال
 360,000ريال
$4,000
$3,000
 360,000ريال
 270,000ريال
$3,000
$2,000
 600,000ريال
 500,000ريال
$3,000
$2,000

 -2م حظات م مة للتذا ر:
 -1تبدأ إجراءات التنسيق من يوم األحد اقوافق2020/4/05 :م.
 -2تنتهي إجراءات التنسيق يوم الخميس اقوافق2020/6/18 :م.
 -3التنويه ع ج مراجعة اقعلومات والتنباهات اقدونة ع ج بناقة التنسيق ،والتأاد من صحة اتابة البيانات.
 -4ال تكتمل إجراءات التنسيق إال بنباعة ارت التنسيق.

 -3تعليمات وإرشادت:
 يجلس النالب المتحاني القبول بحسب اقوعدين املحددين في بناقة التنسيق. يمنع دصول االمتحان بدون بناقة التنسيق. الحضور قبل ربع ساعة من موعد االمتحان وااللتزام بالزي الرسمي (بننال وشم ز). يمنع حمل ج ازاملحمول أو أية أدوات متعلقة بمادة االمتحان إلج القاعة. -رسوم التنسيق ال تسترجع ألنها مقابل صدمات التنسيق التي تقدم ا الجامعة.

 -4التواصل واالستفسار:
يتم التواصل واالستفسارعبراألرقام اآلتية:
 -1مديرعام القبول والتسجيل:
 -2موظا التنسيق:
 -3املختصون بنيابة الدراسات العليا 05/371908 :تم الضغط ع ج رقم التحويلة ()102
وللمزيد من اقعلومات يمكن زيارة موقع الجامعة اللكتروني عبراألنترنت.
www.hu.edu.ye
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