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 جامعة حضرموت

 نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي
 دارة العامة للقبول والتسجيلال 

 

 إعــــــــالن

   التنسيق جامعة حضرموت عن فتح باببتعلن نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي 
لعام ا ل منراس ي األو  للفصل الد 

لبرنامج الماجستير  م02/20/0201 بتاريخ: الخميس يوم انتهاء  و  ،م00/20/0201 بتاريخ: األحدمن يوم  ابتداء  . م0201/0200 :الجامعي

 تخصص علم النفس التربوي.

ل للعام الجامعي إجراءات راس ي األو   
 م:0020-1020 :التنسيق للفصل الد 

: شروط التنسيق:
 
 أوال

 على درجةلماجستير لدرجة ا أن يكون المتقدم/ــة .1
 
 المتحصـل علههـا المتقدم/ـــة ةيقل عن جيد؛ شريطة أن تكون الشـااد عام ال البكالوريوس بتقدير حاصال

 ف بها.معتر  –من داخل البالد أو خارجاا –حكومية أو خاصة وأهلية ةمن جامعسواء 

 طلب التنسيق.على  كافة البيانات المطلوبة المتقدم/ــة أن يمل  .0

 في برنامجين دراسيين في آن واحد. نسيقالتلمتقدم/ــة لال يسمح  .3

 أال يكون المتقدم/ــة قد فصل من جامعة أخرى ألسباب تأديبية. .4

 ( ريال يمني فقط*. 0522أن يسدد المتقدم/ــة الرسوم الخاصة بالتنسيق ) .5

 يرفق المتقدم/ــة مع الطلب خطاب الموافقة بشأن الدراسة من جاة العمل.أن  .2

 أن يعمد خريجو الجامعات األهلية والخاصة وثائق تخرجام من وزارة التعليم العالي. .7

 عند التقديم. قد درس بنظام االنتظام /ـــــةأن يكون المتقدميشترط  .0

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ثالثة آالف ريال رسوم خدمات امتحان القبول والمقابلة الشخصية.0555( خمسة آالف ريال وخمسمائة رسوم خدمات التنسيق + )0055)  : رسوم التنسيق *

 جامعة حضرموت.  –الخاص بنيابة الدراسات العليا  (054232322)تسدد رسوم التنسيق في صرافة العمقي بفروعها املختلفة في حساب رقم  -

 :
 
 ملف عالقي به جميع الوثائق المطلوبة أدناه: اإللكتروني عند التقديمالمنسق  يتم تسليم :التنسيق جراءل الوثائق المطلوبة ثانيا

 يعادلاا. طبق األصل من شاادة الثانوية العامة أو ما ةنسخ .1

 .وبيان الدرجات البكالوريوسة شااد كل من من طبق األصل ةنسخ .0

 صورة من وثيقة إثبات الشخصية )بطاقة شخصية، جواز سفر ساري المفعول(. .3

 صورة معتمدة من القامة لغير اليمنيين. .4

 .صورة شخصية .5

 السيرة الذاتية للمتقدم/ــة. .2

 التنسيق. سند دفع رسوم .7
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 :
 
ل للعام الجامعيفترة ثالثا راس ي األو   

 م0201-0202 :إجراءات التنسيق والقبول والتسجيل للفصل الد 

 :الجدول اآلتيالمدونة في  والمواعيد المعلومات بحسب جميع الجراءات ستتم

 الموقع/ المكان الموعد  التفاصيل  الجراء

 

 التنسيق -1

 م22/50/2521 األحد بدء إجراءات التنسيق 

 م22/50/2521 الخميس انتهاء إجراءات التنسيق كلية التربية المكال

 

 القبول  -0

 م20/50/2521  السبت امتحان اللغة العربية 

 م22/50/2521  األحد امتحان مهارات الحاسوب 

 القسم العلمي بكلية التربية المكال م01/50/2521-05 الثالثاء -األثنين المقابلة الشخصية 

 

 

 التسجيل -3

 إعالن أسماء الطالب المقبولين 
 م0/52/2521 األحد

 موقع بوابة جامعة حضرموت اإللكتروني  -1

 لوحة اإلعالنات بنيابة الدراسات العليا  -2

اإلدارة العامة للقبول والتسجيل بنيابة الدراسات  2/52/2521 ،ثنيناإل لمقبولين لتسجيل لبدء إجراءات ا

 رئاسة الجامعة -العليا

 فوة.  –اإلنشاءات

انتهاء  إجراءات التسجيل   

 للمقبولين

  7/52/2521 ،الثالثاء

 
 
 :نسيق: طريقة الترابعا

 بنفسه؛ وذلك أو التقديم تنسيقللمتقدم/ــة اليمكن 
 
 عبر الرابط اآلتي: التقديمب إلكترونيا

 hu.info-hregister.sis   ،القبول والتسجيل 

ــــــــةا مـــــــن يطلـــــــبفـــــــي حالـــــــة التقـــــــديم الـــــــذاتي و أعـــــــال   المـــــــذ ورةو  المطلوبـــــــة تســـــــليم ملـــــــا عال ـــــــي بـــــــه الوثـــــــائق قبـــــــل موعـــــــد امتحانـــــــات القبـــــــول  لمتقدم/ـ

 .لجنة القبول والتسجيلإلى لجنة التنسيق 

   :للتذ ير مامة مالحظات

  .م00/20/0201 الموافق: يوم األحد من قيجراءات التنسإ تبدأ -1

 .م02/20/0201 يوم الخميس الموافق: قالتنسي إجراءات تنتهي -0

 .البيانات  تابة والتأ د من صحة ،مراجعة المعلومات والتنبههات المدونة على بطاقة التنسيقالتنويه على  -3

  .إجراءات التنسيق إال بطباعة  رت التنسيقال تكتمل  -4
 تعليمات وإرشادت: 

 في بطاقة التنسيق. ديناملحد عدينالقبول بحسب المو  ييجلس الطالب المتحان -

 دون بطاقة التنسيق.بمتحان اال يمنع دخول  -

 الحضور قبل ربع ساعة من موعد االمتحان وااللتزام بالزي الرسمي )بنطال وشميز(. -

 حمل جااز املحمول أو أية أدوات متعلقة بمادة االمتحان إلى القاعة.يمنع  -

 رسوم التنسيق ال تسترجع ألنها مقابل خدمات التنسيق التي تقدماا الجامعة. -
 التواصل واالستفسار: -4

 

 
 
 

 األرقام اآلتية:واالستفسار عبر  لالتواصيتم 

 مدير عام القبول والتسجيل:  -1

 موظا التنسيق: -0

 (120) تم الضغط على رقم التحويلة 371220/25 العليا: املختصون بنيابة الدراسات -3

773222040 

777012171 

774350020   

  لكتروني عبر األنترنت. ال ومات يمكن زيارة موقع الجامعةوللمزيد من المعل

www.hu.edu.ye  


