جامعة حضرموت
نيابة شؤون الطالب
االدارة العامة للقبول والتسجيل
اجراءات التنسيق والقبول للطالب للعام الجامعي 2017/2016م
أوالً  :أنظمة القبول

يتم التنسيق والقبول بجامعة حضرموت على األنظمة اآلتية:

( نظااااام القبااااول العااااام  -نظااااام القبااااول ال ااااا

 -نظام دبلوم التاهيل التربو (بعد البكالوريوس

(النفقةال اصااااةعالتعليم المااااوا

التعلاااايم المفتااااو (عن ُبعااااد

ثانياً :شروط التنسيق والقبول على نظام القبول العام:

يشاااااتر للتقا لق
اااادم للقباااااول علاااااى نظاااااام القباااااول العاااااام فاااااى كحااااادم كلياااااات جامعاااااة حضااااارموتللعام الجاااااامعى
2017/2016م اآلتى:

ال على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها من دا ل الجمهورية اليمنية أو ارجها
 -1أن يكون المتقدم حاص ً
الل األعوام الدراسية من 2011/2010م حتى 2015/2014م ويستثنى من ذلك العشرة األوائل بالجمهورية
اليمنية فى الثانوية العامة المت رجون فى العام الدارسى 2016/2015م.

 -2أن تكون نسبته فى الثانوية العامة متفقة مع الحد األدنى المطلوب للنسب المحددة للقبول فى كليات الجامعة وت صصاتها.

 -3أن يقدم الوثائق الثبوتية الصحيحة المطلوبة على أن تكون واضحة البيانات وهى:
-

شهادة الثانوية العامة.
صورة من البطاقة الش صية أو البطاقة العائلية (لليمنيين فقط أو جوا السفر سار الصالحية (للمغتربين – غير
اليمنيين .
صورة ش صية حديثة مقاس 4×3سم
سند تسديد رسوم التنسيق.
ويعد قبول الطالب ُملغى كذا لم يقدم الوثائق الثبوتية الصيحيحة واتضح ذلك بعد قبوله وفى أ ل مستوم دراسى كان
ً

 -4اليحق أل طالب التقدم بأكثر من طلب ( ملف ويحق له ا تيار ثالث رغبات ،وفى حالة تكرار الطلب سوف
يعتمد الطلب األول وتلغى الطلبات األ رم .

 -5أن يؤد

ا تبار المفاضلة على القبول فى الكليات والت صصات التى يشتر فيها الجلوس ال تبارات

المفاضلة على القبول ويستثنى من ذلك أوائل الجمهورية فى امتحانات الثانوية العامة.

 -6تحدد مفردات من مقررات الصف الثالث الثانو بقسميها العلمى واألدبى ال تبار المفاضلة على القبول بحسب
الوحدات المقرة لال تبار.

 -7اليجو قبول الطالب فى أ

المؤهلة للقبول بالكلية أوالت ص

 -8أن يتقدم بطلب االلتحاق

من كليات الجامعة وت صصاتها كال كذا كان قد درس فى الثانوية العامة المواد
الذ يرغب فى االلتحاق به.

الل فترة التنسيق المحددة.
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 -9أن يكون المتقدم الئقاً صحياً .

-10

يشتر لقبول الشهادة الصادرة من ارج اليمن تصديقها من و ارة التربية والتعليم وو ارة ال ارجية لدولة

اإلصدار والسفارة اليمنية.

تأديبيا،ويعد قبول
أكاديميا أو
ًّ
ًّ
 -11أالل يكون المتقدم قد تم فصله من جامعة حضرموت أو جامعة أ رم فصالً
الطالب ُملغى كذا اتضح ذلك بعد قبوله وفى أ ل مستوم دراسى كان.
ً

 رسوم التنسيق والقبول:
 ياااتم تساااديد رساااوم التنساااايق والقباااول فاااى شاااركة العمقااااى للصااارافة وفروعهاااا حسااااب رقاااام (254027964بمبلغ ( 3600رياال يمنى من دا ل.ومن ارج الجمهورية بمبلغ ( 100رياال سعود .
 يااااتم تسااااديد رسااااوم القبااااول ال ا (نفقااااة ال اصااااةعالتعليم المااااوا بشااااركة العمقااااى للصاااارافة وفروعهاااااحساب رقم (. 254027965

ثالثا ً  :جدول الحد األدنى لنسبة الثانوية المطلوبة للتسجيل ،والمواد المقررة الختبار المفاضلة على القبول
الكلية

نسبة النجاح

التخصص

بالثانوية

مواد اختبار المفاضلة على القبول

العامة

هندسة مدنية
هندسة حاسوب

الهندسة
والبترول

الطب والعلوم
الصحية

هندسة كلكترونية واتصاالت

هندسة كيميائية
هندسة بترولية
هندسة معمارية
طب بشر
صيدلة
م تبرات طبية

%80

علوم (في ياءعرياضياتعكيمياء ورقة واحدة
علغة كنجلي ية
ع رسم حر للطالب المتقدمين فى ت ص
الهندسة المعمارية

%85

علوم (كيمياءعأحياءعفي ياء ورقة واحدة
علغة كنجلي ية

كدارة أعمال

العلوم اإلدارية

العلوم التطبيقية
بسيؤن

ماحااسابة
علوم مالية ومصرفية
نظم معلومات كدارية
علوم حاسوب
كدارة أعمال
محاسبة

تكنولوجيا نظم راعية

العـلوم

التمريض

علوم الحاسوب
الرياضيات
الفي ياء
الكيمياء
األحياء
تمريض

%75

%75
%70

%75

رياضيات علمى (للقسم العلمى
رياضيات أدبى (للقسم األدبى
علوم ( رياضيات ع في ياء ورقة واحدة
رياضيات علمى (للقسم العلمى
رياضيات أدبى (للقسم األدبى
بدون امتحان
علوم ( رياضيات ع في ياء ورقة واحدة

علوم ( كيمياء ع أحياء ورقة واحدة

%75
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علوم (كيمياء ع أحياء ع في ياء ورقة واحدة

الكلية

التخصص

القانون

قاااناون

نسبة النجاح
بالثانوية

مواد اختبار المفاضلة على القبول

العامة

التربية سيؤن

التربية المكال

التربية المهرة

%75

اللغة اإل نجلي ية
اللغة العربية
%75
الدراسات اإلسالمية
الرياضيات
%70
الفي ياء
معلم مجال اجتماعيات
%75
معلم مجال رياضيات وحاسوب
التربية البدنية والرياضية
اإلرشاد والتوجيه
%70
معلم مجال علوم
دبلوم تربو بعد درجة البكالوريوس
اللغة اإل نجلي ية
%75
اللغة العربية
الرياضيات
علوم القران الكريم
معلم مجال اجتماعيات
اللغة اإل نجلي ية

البنات المكال

الدراسات اإلسالمية
رياض األطفال
ال دمة االجتماعية
التربية الفنية

ع لغة كنجلي ية
اللغة العربية

اللغة اإل نجلي ية

اللغة العربية

اللغة العربية

اللغة اإل نجلي ية

%65

بدون امتحان

%75

اللغة اإل نجلي ية

%70

اللغة العربية
بدون امتحان

اللغة االنجلي ية

اللغة اإلنجلي ية

%75

الدراسات اإلسالمية
اللغة العربية

اآلداب

التاريخ

اللغة العربية

الجغرافيا

%70

فلسفة وعلم اجتماع
الصحافة واإلعالم

العلوم البيئية
واألحياء البحرية

التربية  -سقطرى

العلوم البيئية

األحياء البحرية

%70

بدون امتحان

تكنولوجيا التغذية واألسماك

اللغة اإلنجلي ية

%75

اللغة العربية

%65
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بدون امتحان

الكلية

نسبة النجاح

التخصص

بالثانوية

مواد اختبار المفاضلة على القبول

العامة

معلم مجال اجتماعيات

البنات سيؤن

اللغة اإلنجلي ية

%75

اللغة اإل نجلي ية

الدراسات اإلسالمية
رياض األطفال

%70

اللغة العربية

رابعاً:اختبارات المفاضلة على القبول -:

يتم اعتماد تو يع درجات ا تبار المفاضلة على القبول على وفق اآلتى-:

 -1كلية الطب والعلوم الصحية:

 مادة العلوم ورقة واحدة تحسب الدرجة كما يأتى: أحياء ( 40درجة عكيمياء(  40درجة ع في ياء(20درجة . -مادة اللغة اإلنجلي ية ( 100درجة

 -2كلية التمريض:

 مادة العلوم ورقة واحدة تحسب الدرجة كما يأتى: أحياء ( 40درجة عكيمياء(  40درجة ع في ياء(20درجة . -مادة اللغة اإلنجلي ية ( 100درجة

 -3كلية الهندسة والبترول
-

مادة العلوم ورقة واحدة تحسب الدرجة كما يأتى:
رياضيات ( 40درجة ع في ياء ( 30درجة ع كيمياء (  30درجة .
مادة اللغة اإلنجلي ية (  100درجة .
مادة الرسم الحر (100درجة للطالب المتقدمين ت ص هندسة معمارية.

 -4كليةالعلوم اإلدارية (جميع التخصصات)-:

 رياضيات /علمى ( للقسم العلمى (  100درجة -رياضيات /أدبى ( للقسم األدبى (  100درجة .

 -5كلية التطبيقية :
(تخصص علوم حاسوب)
(ت
-

مادة العلوم ورقة واحدة تحسب الدرجة كما يأتى:
رياضيات ( 50درجة ع في ياء (  50درجة
ص محاسبة ع ادارة اعمال
رياضيات /علمى ( للقسم العلمى (  100درجة
رياضيات /أدبى ( للقسم األدبى (  100درجة .

 -6كلية العلوم :
تخصصات  (:فيزياء  +رياضيات +علوم حاسوب )

 مادة العلوم ورقة واحدة تحسب الدرجة كما يأتى -:رياضيات ( 50درجة ع في ياء(  50درجةالصفحة  4من 9

تخصصي  ( :كيمياء  +أحياء )
 -مادة العلوم ورقة واحدة تحسب الدرجة كما يأتى -:كيمياء ( 50درجة ع أحياء (  50درجة

 -7كليات التربية  +البنات المكال  +البنات سيئون  +اآلداب جميع التخصصات
 -مادة اللغة العربية ( 100درجة

 -8كليات اآلداب +البنات المكال  +التربية سيئون  +البنات سيئون تخصص لغة إنجليزية.
 -مادة اللغة اإلنجلي ية ( 100درجة

رابعاً :شروط التنسيق والقبول على نظام القبول الخاص ( النفقة الخاصة ):

يشتر لقبول الطالب على نظام القبول ال ا ( النفقة ال اصة اآلتى:
 -1أن تتوافر فيه جميع الشرو المطلوبة للقبول العام ( المذكورة فى ثانياً باستثناء البنود. 6،5،2( :
 -2دفع الرسوم الدراسية للمقبولين على نظام النفقة ال اصة بحسب الرسوم المقررة حسب الجدول أدناه:

رسوم الطالب المقبولين علي نظام النفقة الخاصة
رسوم الطالب اليمنيين بالدوالر
سنويا ً

الكلية

رسوم الطالب غير اليمنيين بالدوالر
سنويا ً

السنة األولى

بقية السنوات

السنة األولى

بقية السنوات

طب بشر

2500

2000

4500

3500

صيدله

2500

2000

3500

3000

م تبرات طبية

2500

2000

3000

2500

الهندسة والبترول

2000

1500

3500

3000

العلوم اإلدارية

1500

1000

2000

2000

القانون

1500

1000

2000

2000

العلوم

1500

1000

2500

2000

العلوم التطبيقية

1500

1000

التمريض

1000

800

2000
1500

2000
1500

العلوم البيئية واألحياء البحرية

1000

800

1500

1500

اآلداب

1000

800

1500

1500

بكالوريوس

1000

800

1500

1500

دبلوم تربو بعد درجة البكالوريوس

-

-

1500

-

1000

800

1500

1500

الطب والعلوم
الصحية

التربية

البنات (المكال – سيئون

 -3أن يلت م بدفع رسوم القيد المقررة على النحو اآلتى :

أ .بالنسبة للطالب اليمنيين.
 -دفع رسوم القيد والتسجيل ورسوم األنشطة أسوة بالطالب المقبولين على نظام القبول العام.

ب .بالنسبة للطالب غير اليمنيين.
 دفع الرسوم المقررة للقيد والتسجيل لمرة واحدة فقط على النحو اآلتى : كلية الطب والعلوم الصحية ( 200دوالر. -كلية الهندسة والبترول ( 100دوالر.

 بقية الكليات تدفع رسوم القيد والتسجيل أسوة بالطالب المقبولين على نظام القبول العام.الصفحة  5من 9

ج .دفع رسوم األنشطة أسوة بالطالب اليمنيين المقبولين على نظام القبول العام وي اد عليها رسوم الدراسة
للمقبولين على نظام النفقة ال اصة

 -4يمكااان قباااول الطاااالب الاااذين تقااال نسااابتهم عااان النسااابة المقاااررة للقباااول العاااام بواقاااع ماااس درجاااات .وياااتم
كضااااافة ( 500دوالر ساااانوياً كلااااى الرسااااوم المقااااررة علااااى الطااااالب المقبااااولين علااااى نظااااام النفقااااة ال اصااااة
بكلية الطب والعلوم الصحية والهندسة والبترول.

 -5يمكااان قباااول الطاااالب الاااذين تقااال نسااابتهم فاااى الثانوياااة العاماااة عااان النسااابة المقاااررة للقباااول العاااام بواقاااع
عشااار درجاااات فقاااط ،وياااتم كضاااافة ( 500دوالر سااانوياً كلاااى الرساااوم المقاااررة علاااى الطاااالب المقباااولين علاااى
نظام النفقة ال اصة لباقى كليات الجامعة.

خامساً :شروط التنسيق والقبول على نظام القبول الخاص ( التعليم الموازي ):
 ،اآلتى:

يشتر لقبول الطالب على نظام ( التعليم الموا

 -1أن تتوافر فيه جميع الشرو المطلوبة للقبول العام ( المذكورة فى ثانياً باستثناء البنود. 2،5،6( :

 -2يمكن قبول الطالب الذين تقل نسبتهم فى الثانوية العامة عن النسبة المقررة للقبول العام بواقع عشر درجات فقط ،وتتم
سنويا كلى الرسوم المقررة لهذا النظام.
كضافة ( 50ألف رياال يمنى ًّ

بحسب الجدول أدناه

 -3أن يلت م بدفع الرسوم المقررة على نظام التعليم الموا
الكلية

الحاصلون على النسبة
المقررة

الحاصلون على نسبة تقل بعشر
درجات عن النسبة المقررة

جميع الكليات عدا كليات الطب والعلوم
الصحية والهندسة والبترول والتمريض

 100.000لاير سنويا ً

 150.000لاير سنويا ً

سادساً :شروط التنسيق والقبول على نظام التعليم المفتوح ( عن بعد ) بالداخل:
يشتر لقبول الطالب على نظام التعليم المفتو ( عن بعد بالدا ل اآلتى:
 -1أن يكون حاصالً على شهادة الثانوية العامة.
 -2أن يقدم األوراق الثبوتية المطلوبة فى ثانياً الفقرة (. 3
 -3أن يلت م بتسديد الرسوم الدراسية عند بداية كل عام دراسى بحسب اآلتى:
أ -الطاااالب المتقااادمون مااان دا ااال الجمهورياااة تحااادد مقااادار الرساااوم الدراساااية علاااى نظاااام التعلااايم المفتاااو
(عاااان ُبعااااد بااااا( 50000مسااااين ألااااف رياااااال يمنااااى ساااانوياً للطااااالب الااااذين يقاااال ُعماااار شااااهادة الثانويااااة
العامة عن سبع سنوات من عام االلتحاق..
ب 80000( -ثماااانون ألاااف ريااااال يمناااى سااانوياً للطاااالب الاااذين ي ياااد ُعمااار شاااهادة الثانوياااة العاماااة عااان
سبع سنوات من عام االلتحاق.

سابعا ً ً :شروط التنسيق والقبول في مساق الدبلوم التربوي بعد درجة البكالوريوس
تمااانح كلياااة التربياااة باااالمكال درجاااة الااادبلوم الترباااو
البكالريوس ويشتر للقبول فى هذا المساق اآلتى:

اااالل عاااام جاااامعى واحاااد للطاااالب الحاصااالين علاااى درجاااة

الصفحة  6من 9

 -1أن يكون الطالب حاصالً على شهادة البكالوريوس.
 -2أن يلت م الطالب بدفع الرسوم المقررة بحسب اآلتى:
أ رسوم التنسيق والقبول مبلغ وقدره (  3600رياال يمنى .
ب رسوم األنشطة وال دمات الطالبية مبلغ وقدره ( 2900رياال يمنى .
ج الرسوم الدراسية للطالب اليمنيين مبلغ وقدره (  50000رياال للسنه الدراسية.
د رسوم الدراسة للطالب غير اليمنيين مبلغ وقدره ( 1500دوالر.

طريقة

التقديم :

يمكن للطالب/الطالبة الراغب فى االلتحاق بالدراسة فى كحدم كليات الجامعة للعام الجامعى 2017/2016م تحميل

الوثائق المطلوبة فى ثانياً الفقرة ( 3عبر الرابط اآلتى:

www.hu-registration.com

او عبر مراك التنسيق المعتمدة للعام الجامعى 2017-2016م واستالم بطاقة التنسيق .

ثامنا ً :مواعيد إجراءات التنسيق والقبول -:

أ) تبدأ اجراءات التنسيق والقبول لكل أنظمة القبول بكليات الجامعة حسب اآلتي:
الكلية

بدء اجراءات التنسيق

كغالق اجراءات التنسيق

الطب والعلوم الصحية +التمريض

األحد 2016/7/17م

الهندسة والبترول

األحد 2016/7/17م

ال ميس 2016/8/18م

باقي الكليات

األحد 2016/7/17م

ال ميس 2016/9/1م

الثالثاء2016/8/9م

عاشرا ً  :مواعيد اختبارات المفاضلة على القبول
المادة
الت صصات
الكلية
العلوم
الطب والعلوم
جميع التخصصات
(كيمياء+أحياء+فيزياء)
الصحية

اليوم والتاريخ
األحد2016/8/14م
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الفترة
األولى

ال من
2ظه ار3,30-
عص ار

 +التمريض

الهندسة
والبترول

جميع التخصصات

العلوم
(هـ/بترولية+هـ/معماري
(كيمياء+رياضيات+فيزياء االحد2016/8/28م
ة
)
+هـ/حاسوب)
العلوم
(هـ/إلكترونية+هـ/كيمي
(كيمياء+رياضيات+فيزياء االحد2016/8/28م
ائية
)
+هـ/مدنية)

(هـ/بترولية+هـ/معماري
ة+هـ/حاسوب)
(هـ/ألكترونية+هـ/كيمي
ائية+هـ/مدنية)
هـ /معمارية

الكلية
العلوم
االدارية
العلوم
اآلداب+
البنات المكال
القانون+الترب
ية المكال
اآلداب+
البنات المكال
العلوم

اللغة االنجليزية

االثنين
2016/8/15م

اللغة االنجليزية
اللغة االنجليزية
الرسم الحر
المادة

الت صصات
القسم العلمي
رياضيات (علمي)
(جميع
التخصصات)
القسم األدبي
رياضيات (أدبي)
(جميع التخصصات)
تخصص
علوم(أحياء +كيمياء)
(أحياء  +كيمياء)
جميع التخصصات
جميع
التخصصات
تخصص
اللغةاالنجليزية
(علوم حاسوب+
رياضيات+فيزياء)

اللغة العربية
اللغة العربية
اللغة االنجليزية
علوم(فيزياء+رياضيات)

االثنين
2016/8/29م
االثنين
2016/8/29م
الثالثاء
2016/8/30م
اليوم والتاريخ
االحد
2016/9/11م
االحد
2016/9/11م
االحد
2016/9/11م
الثالثاء
2016/9/13م
الثالثاء
2016/9/13م
االربعاء
2016/9/14م

االولى

2عص ار 3,30-عص ار

األولى

2ظه ار3,30-
عص ار

الثانية

4عص ار 5,30-عص ار

األولى

2ظه ار3,30-
عص ار

الثانية

4عص ار 5,30-عص ار

األولى
الفترة

2ظه ار3,30-
عص ار
ال من

األولى

2ظه ار3,30-
عص ار

الثانية

4عص ار 5,30-عص ار

الثانية

4عص ار 5,30-عص ار

األولى

2ظه ار3,30-
عص ار

الثانية

4عص ار 5,30-عص ار

األولى

2ظه ار3,30-
عص ار

 يتم الجلوس ال تبارات المفاضلة على القبول للكليات أعاله بمرك مجمع الكليات فوه بالمكال.ال من
الفترة
اليوم والتاريخ
المادة
الت صصات
الكلية
القسم العلمي
االحد
رياضيات
2ظه ار 3,30-عص ار
األولى
(جميع
2016/9/11م
(علمي)
التخصصات)
العلوم التطبيقية
(محاسبة+ادارة)
القسم األدبي
االحد
4عص ار 5,30-عص ار
الثانية
رياضيات (أدبي)
(جميع
2016/9/11م
التخصصات)
التربية سيئون
الثالثاء
جميع الت صصات
2ظه ار 3,30-عص ار
األولى
اللغة العربية
ن
2016/9/13م
عدا ت ص لغة انجلي ية
+البنات سيئو
ن
البنات سيئو
تخصص اللغة
األولى
اللغة االنجليزية
االربعاء
+التربية سئيون
2ظه ار 3,30-عص ار
االنجليزية
2016/9/14م
علوم حاسوب
العلوم التطبيقية
 يتم الجلوس ال تبارات المفاضلة على القبول لكليتى التربية سيئونعالبنات سيئون بمرك كلية التربية سيئون. يتم الجلوس ال تبارات المفاضلة على القبول بكلية العلوم التطبيقية بمرك كلية العلوم التطبيقية.مالحظة مهمة:
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 -يجلس الطالب ال تبارات المفاضلة للرغبات المطلوبة بحسب التاريخ والمكان وال مان المحدد فى بطاقة التنسيق .

حادي عشر :معايير القبـول :
َ

 %50( -1من معدل الثانوية العامةع ( %50من نتيجة ا تبار المفاضالة علاى القباول يؤ اذ بهاذا المعياار للت صصاات
التى يتم فيه القبول بشر الجلوس ال تبار المفاضلة على القبول.

 -2نسبة الثانوية العامة يؤ ذ بهذا المعيار فى الت صصات التى يتم فيهاا القباول بادون ا تباار المفاضالة كذ ياتم ترشايح
المقبولين على وفق نسبة الثانوية العامة .
 -3تحدد الطاقة االستيعابية للمقبولين وفقا ً لقرارات مجلس الجامعة.

ثاني عشر  :الرسوم الدراسية:
-1رسوم القيد والتسجيل

يدفع جميع الطالب المقبولين فى الجامعاة ولمارة واحادة فقاط مبلغااً وقادره (  5000ريااال يمناى للكلياات المعملياة
ومبلغ ااً قاادره (  3500للكليااات غياار المعمليااة وذلااك مقاباال رسااوم القيااد والتسااجيل للمسااتوم األول فقااط ب سااثتناء
الطالب غير اليمنيين المقبولين على نظام النفقة ال اصة بكليتى الهندسة والطب .

-2رسوم األنشطة الطالبية والبطاقة الجامعية:

يدفع جمياع الطاالب المقباولين فاى الجامعاة ( 4500ريااال يمناى لققساام العلمياة و(  3500ريااال يمناى لققساام
اآلدبية ,مقابل األنشطة الطالبية فى كل عام جامعى .
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