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 جامعت خضشمىث

 هيابت الذساظاث العليا والبدث العلمي
 داسة العامت للقبىل والدسجيلؤلا 

 

 إعــــــــالن

   الخيعيق جامعت خضشمىث عً فخذ باببحعلً هيابت الذساظاث العليا والبدث العلمي 
 :الجامعيلعام ا ل مًساس ي ألاو  للفصل الذ 

  للبرامج آلاجيت: م29/27/0202 بخاسيخ: الخميغ يىمفي  اهتهاء  و  ،م32/25/0202 بخاسيخ: مً يىم ألاخذ ابخذاء  . م0202/0202

 التخصص الدرجة القسم الكلية م

 الرتبية/ املكال 1
 العلوم الرتبوية

 رتبويةالدارة اإل هدكتوراال
 تدريسالانجاج  طرااق  امل جاستترامل

 ايجاضيةالبدنية ط الرتبية ال جاستترامل ايجاضيةالبدنية ط الرتبية ال

 اآلداب 2

 اجلغاافيجا

 جاستترامل

 غاافيجااجل

 التجاريخ
 عجارااملدي  ط احلتجاريخ ال

 سالمياإلتجاريخ ال

 اللغة العابية
 انقدالدب ط األ
 انحواللغة ط ال

 سالميةالدراسجات اإل
 تفتر طعلوم القاآنال
 دي  طعلوم التانةاحل

 ستمجاعالفلتفة طعلم اال
 فلتفة ال

 ستمجاععلم اال
جاستترامل رب األساة الطب طالعلوم الصحية 3  ساةاألرب  
 رفجا األريجاض  جاستترامل رفجا األريجاض  البانجات 4

 العلوم 5
 ةعلوم احليجا

 جاستترامل
 ةعلوم احليجا

 كيميجاءال الكيميجاء

 داريةاإل كلية العلوم 
 عمجا األإدارة 

 جاستترامل
 عمجا األإدارة 

 صافيةاملجالية ط امل صافيةاملجالية ط امل

 حيجاء البحايةالعلوم البيئية طاأل 7
 بحايةالحيجاء األ

 جاستترامل
 بحايةالحيجاء األ

 العلوم البيئية العلوم البيئية

 التعليم املفتوح 8

 عمجا األإدارة 

 جاستترامل

 عمجا األإدارة 
 الفقه طأروله سالميةاإلالدراسجات 

 اللغة طالانحو اللغة العابية
 اجلغاافيجا اجلغاافيجا
 علم اللغة طدراسجات اللغة اإلجنليزية جنليزيةاللغة اإل

 املهاة -الرتبية 9

 سالميةاإلالدراسجات 

 جاستترامل

 الفقه طأروله
 نالتفتر طعلوم القاآ

 اللغة العابية
 األدب طالانقد
 اللغة طالانحو

 املانجاج  طرااق  التدريس املانجاج  طرااق  التدريس
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ل للعام الجامعي إجشاءاث ساس ي ألاو   
 م:0202-0202 :الخيعيق للفصل الذ 

: ششوط الخيعيق:
 
 أوال

 ع ووج دسجووت  لذسجووت الووذاخىسا  أن يكووىن اإلاخقذم/ووووت .2
 
وو عووام ال بخقووذيشإلااجعووخ ر اخاصوو   

، و ذ يقوول عووً جي 
 
ا  إلااجعووخ ر لذسجووت ا أن يكووىن اإلاخقذم/ووووتجووذ 

 
خاصوو 

خكىميوووت أو ةاصووووت  تموووً جامعووووظووووىاء  اإلاخدصوووول علاهوووا اإلاخقذم/وووووت ةيقووول عوووً جيووووذ  شوووشيشت أن جكووووىن ال ووو اد عووووام ال البكووووالىسيىط بخقوووذيشع وووج دسجوووت  

 معترف بها. –مً داةل الب د أو ةاسج ا –وأهليت

 طلب الخيعيق.ع ج  كافت البياهاث اإلاشلىبت اإلاخقذم/ووت أن يمل  .0

 في بشهامج ن دساظي ن في آن واخذ. يعيقالخلمخقذم/ووت لال يعمذ  .3

 أال يكىن اإلاخقذم/ووت قذ فصل مً جامعت أةشي ألظباب جأديبيت. .4

 ( سيال يمني فقط*. 8522أن يعذد اإلاخقذم/ووت الشظىم الخاصت بالخيعيق ) .5

 أن يشفق اإلاخقذم/ووت مع الشلب ةشاب اإلاىافقت ب أن الذساظت مً ج ت العمل. .6

 أن يعمذ ةشيجى الجامعاث ألاهليت والخاصت وثائق جخشج م مً وصاسة الخعليم العالي. .7

 عىذ الخقذيم في بشامج جميع كلياث الجامعت ما عذا كليت الخعليم اإلافخىح. الاهخظامقذ دسط بىظام  /وووووتأن يكىن اإلاخقذمي ترط  .8

 .بشامج كليت الخعليم اإلافخىح الخقذيم في و  أو غ ر الاهخظام الخيعيق بىظام الاهخظامالذاسط ظىاء  /وووووتلمخقذمل يعمذ .9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ثالثت آالف ريال رسىم خدماث امتحان القبىل واملقابلت الشخصيت.0555( خمست آالف ريال وخمسمائت رسىم خدماث التيسيق + )0055)  : سظىم الخيعيق *

 جامعت حضرمىث.  –الخاص بييابت الدراساث العليا  (054232399)تسدد رسىم التيسيق في صرافت العمقي بفروعها املختلفت في حساب رقم  -

 

 :
 
 ملف عالقي به جميع الىثائق املطلىبت أدهاه: إلالكترووي عىد التقديمامليسق  يتم تسليم :الخيعيق جشاءل الىثائق اإلاشلىبت ثاهيا

 يعادل ا. طبق ألاصل مً ش ادة الثاهىيت العامت أو ما توسخ .2

 .للمخقذم لىيل دسجت الذاخىسا  وبيان الذسجاث البكالىسيىطو  اإلااجعخ ر حيش اد كل مً مً طبق ألاصل توسخ .0

 للمخقذم لىيل دسجت اإلااجعخ ر. وبيان الذسجاث البكالىسيىطة ش اد كل مً مً طبق ألاصل توسخ .3

 صىسة مً وثيقت إثباث الصخصيت )بشاقت شخصيت، جىاص ظفش ظاسي اإلافعىل(. .4

 صىسة معخمذة مً ؤلاقامت لغ ر اليمىي ن. .5

 .صىسة شخصيت .6

 الع رة الزاجيت للمخقذم/ووت. .7

ظىذ دفع سظىم الخيعيق.  8. 

 

 :
 
ل للعام الجامعيفترة ثالثا ساس ي ألاو   

 م0202-0202 :إجشاءاث الخيعيق والقبىل والدسجيل للفصل الذ 

 :الجذول آلاحياإلاذوهت في  واإلاىاعيذ اإلاعلىماث بدعب جميع ؤلاجشاءاث ظدخم

 اإلاىقع/ اإلاكان اإلاىعذ  الخفاصيل  ؤلاجشاء

 

 الخيعيق -2

 صالت برئاست الجامعتال -3 م03/50/0505 ألاحد بدء إجراءاث التيسيق 

 املهرة -مركز التيسيق -0
 م50/57/0505 الخميس اهتهاء إجراءاث التيسيق

 

 القبىل  -0

 قاعت ألاديب باكثير برئاست الجامعت  -3 م31/57/0505  السبت امتحان اللغت العربيت 

 م30/57/0505  ألاحد امتحان مهاراث الحاسىب  املهرة -مركز التيسيق -0

 ألاقسام املتخصصت في الكلياث املعىيت م00/57/0505-03 الخميس -الثالثاء املقابلت الشخصيت 

 

 

 الدسجيل -3

 إعالن أسماء الطالب املقبىلين 
 م35/51/0505 ألاثىين

 مىقع بىابت جامعت حضرمىث إلالكترووي  -3

 لىحت إلاعالهاث بييابت الدراساث العليا  -0

إلادارة العامت للقبىل والتسجيل بييابت  33/51/0505 ،ثىينإلا لمقبىلين لتسجيل لبدء إجراءاث ا

 رئاست الجامعت -الدراساث العليا

 فىة.  –إلاوشاءاث

اهتهاء  إجراءاث التسجيل   

 للمقبىلين

  30/51/0505 ،الخميس
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 :يعيق: طشيقت الخسابعا

 بىفعه  ورلك أو الخقذيم خيعيقللمخقذم/ووت اليمكً 
 
 عبر الشابط آلاحي: الخقذيمب إلكتروهيا

 hu.info-hregister.sis   ،القبىل والتسجيل 

أعووووووو    اإلاووووووزاىسةو  اإلاشلىبوووووووت حعووووووليم ملوووووووث ع  ووووووي بوووووووه الىثووووووائق قبوووووول مىعوووووووذ امخداهوووووواث القبوووووووىل  إلاخقذم/وووووووووتا مووووووً يشلوووووووبفووووووي خالووووووت الخقوووووووذيم الووووووزاحي و

 .هيابت الذساظاث العليابإداسة القبىل والدسجيل في إلج لجىت الخيعيق 

 :آلاجيت مشااض الخيعيق أخذلج إالحضىس ب اما يمكىه الخقذيم والخيعيق

  .فىة -ؤلاو اءاث –سئاظت الجامعت  –صالتال -2

 اإلا شة  –مشاض الخيعيق  -0

 

 معلىماث تهم اإلاخقذم:

 الشظىم الذساظيت: -2

 القبىل  الخخصصاث م
عً كل ظىت 

 جم يذي

 الشظالت العلميت

عً كل ظىت 

 الشظالت/البدث

عً كل ظىت في بشهامج 

 الذاخىسا 

 الطبيت 2
 ريال 005,555 ريال 005,555 ريال 030,055 برسىم بالريال اليمني

 $0,055 $0,055 $0,555 هفقت خاصت

 العلميت 0
 ريال 005,555 ريال 005,555 ريال 315,555 برسىم بالريال اليمني

 $0,555 $0,555 $0,055 هفقت خاصت

 وساهيتإلا 3
 ريال 005,555 ريال 075,555 ريال 315,555 برسىم بالريال اليمني

 $0,555 $0,555 $0,555 هفقت خاصت

 كليت التعليم املفتىح 4
 ريال 055,555 ريال 055,555 ريال 055,555 برسىم بالريال اليمني

 $0,555 $0,555 $0,555 هفقت خاصت

   :للخزا ر م مت م خظاث -0

  .م32/5/0202 اإلاىافق: يىم ألاخذ مً قيجشاءاث الخيعإ جبذأ -2

 .م29/27/0202 يىم الخميغ اإلاىافق: قالخيعي إجشاءاث جيخهي -0

 .البياهاث اخابت والخأاذ مً صحت ،مشاجعت اإلاعلىماث والخيباهاث اإلاذوهت ع ج بشاقت الخيعيقالخىىيه ع ج  -3

  .ال جكخمل إجشاءاث الخيعيق إال بشباعت اشث الخيعيق -4
 حعليماث وإسشادث: -3

 في بشاقت الخيعيق. ديًاإلادذ عذيًالقبىل بدعب اإلاى  ييجلغ الشالب المخداو -

 ذون بشاقت الخيعيق.بمخدان الا يمىع دةىل  -

 الحضىس قبل سبع ظاعت مً مىعذ الامخدان والالتزام بالضي الشظمي )بىشال وشم ز(. -

 يمىع خمل ج اص اإلادمىل أو أيت أدواث مخعلقت بمادة الامخدان إلج القاعت. -

 الجامعت.سظىم الخيعيق ال حعترجع ألنها مقابل ةذماث الخيعيق التي جقذم ا  -
 الخىاصل والاظخفعاس: -4

 

 
 
 
 

 ألاسقام آلاجيت:والاظخفعاس عبر  لالخىاصيخم 

 مذيش عام القبىل والدسجيل:  -2

 مىظث الخيعيق: -0

  ( 220) جم الضغط ع ج سقم الخدىيلت 372928/25 اإلاخخصىن بييابت الذساظاث العليا: -3

  لكترووي عبر ألاهترهذ. ؤلا ىماث يمكً صياسة مىقع الجامعتوللمضيذ مً اإلاعل

www.hu.edu.ye  


