دنُم انزُطُك وانمجىل نهطالة نهعبو انجبيعٍ
2015/2014و
أخي الطالب /أختي الطالبة:
سر اإلدارة العامة لمقبول والتسجيل في نيابة شئون الطالب بجامعة
َي ُّ
حضرموت أن تضع بين أيديكم دليل التنسيق والقبول لمعام الجامعي 2015/2014م

الذي تجدون فيو كل ماتحتاجون إليو من المعمومات المتعمقة بالتنسيق والقبول

لاللتحاق بكميات الجامعة.
 - 1يىلع انزمذَى عجر اإلَزرَذ www.Oasyemen.net
 - 2نهًسَذ يٍ انًعهىيبد ًَكُكى زَبرح يىلع انجبيعخ عهً اإلَزرَذ
www.hust.edu.ye
أو زَبرح طفحخ انزُطُك عجر اإلَزرَذ –جبيعخ حضريىد عهً انفُص ثىن..

أوالً  :أَظًخ انمجىل
يتم التنسيق والقبول بجامعة حضرموت عمى األنظمة اآلتية:
 -1نظام القبول العام

 -2نظام القبول الخاص (النفقةالخاصة+التعميم الموازي)
 -3نظام التبادل الثقافي
 -4التعميم عن ُب ْعد

 -5نظام دبموم التاىيل التربوي ( بعد البكالوريوس )

بَُب ً :شروط انزُطُك وانمجىل عهً َظبو انمجىل انعبو:
يشترط لمتقدِّم لمقبول عمى نظام القبول العام في إحدى كميات جامعة حضرموت

لمعام الجامعي 2015/2014م اآلتي:

- 1أن يكون المتقدم حاصالً عمى شيادة الثانوية العامة أو مايعادليا من داخل
الجميورية اليمنية أو خارجيا خالل األعوام الدراسية من

2009/2008م

حتى 2013/2012م ويستثنى من ذلك العشرة األوائل بالجميورية اليمنية في
الثانوية العامة المتخرجون في العام الدارسي 2014/2013م.

- 2أن تكون نسبتو في الثانوية العامة متفقة مع الحد األدنى المطموب لمنسب
المحددة لمقبول في كميات الجامعة وتخصصاتيا بحسب الجدول رقم (.)1

- 3يتم قبول الثالثة األوائل من خريجي الثانوية الفنية وكميات المجتمع في كل
تخصص في الجامعات الحكومية وبحسب المنطقة التي درس بيا الطالب

شريطة أال تقل معدالتيم في الثانوية الفنية عن المعدل المطموب لاللتحاق

بالكمية المعنية وفي التخصص المناظر لمتخصص الحاصل عميو الطالب في
الثانوية العامة المطموبة بالجامعة الحكومية .

- 4يشترط لقبول الشيادة الصادرة من خارج اليمن تصديقيا من وزارة التربية
والتعميم ووزارة الخارجية لدولة اإلصدار والسفارة اليمنية.

- 5أن يتقدم بطمب االلتحاق خالل فترة التنسيق المحددة.
- 6أن يكون المتقدم الئقاً صحياً .

- 7أن يؤدي اختبار المفاضمة عمى القبول في الكميات والتخصصات التي يشترط
فييا الجموس الختبارات المفاضمة عمى القبول ويستثني من ذلك أوائل

الجميورية في امتحانات الثانوية العامة.

- 8تحدد مفردات من مقررات الصف الثالث الثانوي بقسمييا العممي واألدبي
الختبار المفاضمة عمى القبول بحسب الوحدات المقرة لالختبار.

- 9اليجوز قبول الطالب في أي من كميات الجامعة وتخصصاتيا إال إذا كان قد
درس في الثانوية العامة المواد المؤىمة لمقبول بالكمية أوالتخصص الذي

يرغب في االلتحاق بو .

- 10اليحق ألي طالب التقدم بأكثر من طمب ( ممف) ويحق لو اختيار ثالث

رغبات ،وفي حالة تكرار الطمب سوف يعتمد الطمب األول وتمغى الطمبات

األخرى .

- 11أالّ يكون المتقدم قد تم فصمو من جامعة حضرموت أو جامعة أخرى فصالً

أي
غى إذا اتضح ذلك بعد قبولو وفي ّ
أكاديميًّا أو تأديبيًّا ،ويعد قبول الطالب ُم ْم ً
مستوى دراسي كان.

- 12أن يقدم الوثائق الثبوتية المطموبة عمى أن تكون واضحة البيانات وىي :
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 سند بتسديد رسوم التنسيق يدفع في البريد ( منطقة حضرموت-الميرة –شبوة -سقطرى ) بمبمغ ( )3500لاير يمني.

سند تسديد رسوم التنسيق لمبمغ (  )3500لاير يمني يدفع في البنك األىمياليمني فرع المكال حساب رقم (  ) 225940وذلك في حالة التنسيق من

المحافظات األخرى.

في حالة التنسيق من خارج الجميورية يقدم سند حوالة بنكية بـ( 20دوال ارًأمريكياً).

عبر البنك األهلي اليمني فرع المكال حساب رقم ( ) 225940
-شيادة الثانوية العامة .

صورة من البطاقة الشخصية أو البطاقة العائمية (لميمنيين فقط) أو جوازالسفر ساري الصالحية (لممغتربين – لغير اليمنيين).

 -صورة شخصية مقاس 4×3سم

انحذ األدًَ نُطجخ انثبَىَخ انًطهىثخ نهزطجُم ،وانًىاد انًمررح
الخزجبر انًفبضهخ عهً انمجىل جذول رلى ()1
انزخظض

انكهُخ

َطجخ انُجبح
ثبنثبَىَخ
انعبيخ

ىندسة مدنية
ىندسة حاسوب

الهندسة
والبترول
الطب
والعلوم
الصحية

ىندسة إلكترونية واتصاالت

ىندسة كيميائية
ىندسة بترولية
ىندسة معمارية
طب بشري
صيدلة
مختبرات طبية
إدارة أعمال
مـحـاسـبة

العلوم
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%80

%85
%80
%75

يىاد اخزجبر انًفبضهخ عهً
انمجىل
عموم (فيزياء  +رياضيات  +كيمياء) ورقة
واحدة +لغة إنجميزية  +رسم حر لمطالب
المرشحين لمقبول في تخصص اليندسة
المعمارية فقط

عموم (كيمياء+أحياء+فيزياء) ورقة واحدة
+لغة إنجميزية
رياضيات عممي (لمقسم العممي)
رياضيات أدبي (لمقسم األدبي)

انكهُخ

انزخظض

اإلدارية

عموم مالية ومصرفية

انكهُخ

انزخظض

العلوم
التطبيقية
بسيؤن

عموم حاسوب
إدارة أعمال
محاسبة
تكنولوجيا نظم زراعية

َطجخ انُجبح
ثبنثبَىَخ
انعبيخ

َطجخ انُجبح
ثبنثبَىَخ
انعبيخ

العـلوم

عموم الحاسوب
الرياضيات
الفيزياء
الكيمياء

%75
%70

التمريض
القانون

قــانـون

%75

التربية
سيؤن

المغة اإلنجميزية
المغة العربية
الدراسات اإلسالمية
الرياضيات
الفيزياء

%75
%70

معمم مجال عموم

عموم (كيمياء  +أحياء  +فيزياء)
ورقة واحدة لغة إنجميزية
المغة العربية
المغة العربية  +المغة اإلنجميزية
المغة العربية

%75

التربية البدنية والرياضية
اإلرشاد والتوجيو

بدون امتحان

عموم ( كيمياء  +أحياء ) ورقة واحدة

تمريض

التربية
المكال

عموم ( رياضيات  +فيزياء ) ورقة واحدة
رياضيات عممي (لمقسم العممي )
رياضيات أدبي (لمقسم األدبي)

%75

%75

معمم مجال رياضيات وحاسوب

يىاد اخزجبر انًفبضهخ عهً
انمجىل

عموم ( رياضيات  +فيزياء ) ورقة واحدة

األحياء

معمم مجال اجتماعيات

يىاد اخزجبر انًفبضهخ عهً
انمجىل

%70

المغة العربية

دبموم تربوي بعد درجة البكالوريوس

التربية

المغة اإلنجميزية

%75

المغة العربية  +المغة اإلنجميزية
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المغة العربية

المهرة

الرياضيات
عموم القران الكريم

%70

المغة العربية

معمم مجال اجتماعيات

انزخظض

انكهُخ

َطجخ انُجبح
ثبنثبَىَخ
انعبيخ

المغة اإلنجميزية
الدراسات اإلسالمية

يىاد اخزجبر انًفبضهخ عهً
انمجىل
المغة العربية  +المغة اإلنجميزية

%75

المغة العربية
التاريخ

اآلداب

الجغرافيا
فمسفة وعمم اجتماع

المغة العربية

%70

الصحافة واإلعالم
المكتبات والمعمومات
العموم البيئية

العلوم
البيئية
واألحياء
البحرية

األحياء البحرية

%70

بدون امتحان

تكنولوجيا التغذية واألسماك

المغة اإلنجميزية

%75

المغة العربية  +المغة اإلنجميزية

الدراسات اإلسالمية

البنات
المكال

رياض األطفال
الخدمة االجتماعية

%70

المغة العربية

التربية الفنية

التربية -
سقطرى
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المغة اإلنجميزية
المغة العربية
معمم مجال اجتماعيات

%75
%70

المغة العربية  +المغة اإلنجميزية
المغة العربية

البنات
سيؤن

المغة اإلنجميزية
الدراسات اإلسالمية
رياض األطفال

%75

المغة العربية  +المغة اإلنجميزية

%70

المغة العربية

بنثب ً  :اخزجبراد انًفبضهخ عهً انمجىل -:

يتم اعتماد توزيع درجات اختبار المفاضمة عمى القبول عمى وفق اآلتي-:

- 1كهُخ انطت وانعهىو انظحُخ:

مادة العموم ورقة واحدة تحسب الدرجة كما يأتي:أحياء ( 40درجة) +كيمياء (  40درجة ) +فيزياء(20درجة ).
مادة المغة اإلنجميزية ( 100درجة )-المقابمة الشخصية ( مقبول -غير مقبول )

- 2كهُخ انزًرَض:

مادة العموم ورقة واحدة تحسب الدرجة كما يأتي:أحياء ( 40درجة) +كيمياء (  40درجة ) +فيزياء(20درجة ).
-مادة المغة اإلنجميزية ( 100درجة )

- 3كهُخ انهُذضخ وانجزرول

مادة العموم ورقة واحدة تحسب الدرجة كما يأتي: رياضيات ( 40درجة ) +فيزياء ( 30درجة )  +كيمياء (  30درجة ) .مادة المغة اإلنجميزية (  100درجة ).-رسم حر لمطالب المرشحين لمقبول تخصص ىندسة معمارية (مقبول-غيرمقبول)

- 4كهُزب انعهىو اإلدارَخ وانعهىو انزطجُمُخ -:

 رياضيات /عممي ( لمقسم العممي) (  100درجة ) -رياضيات /أدبي ( لمقسم األدبي ) (  100درجة ).

- 5كهُزب انعهىو وانعهىو انزطجُمُخ (رخظض عهىو حبضىة) -:
مادة العموم ورقة واحدة تحسب الدرجة كما يأتي:رياضيات ( 50درجة )  +فيزياء (  50درجة )

- 6كهُخ انعهىو رخظض ( فُسَبء  +رَبضُبد )

مادة العموم ورقة واحدة تحسب الدرجة كما يأتي:رياضيات ( 50درجة )  +فيزياء(  50درجة )
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- 7كهُخ انعهىو رخظض ( كًُُبء  +أحُبء )

مادة العموم ورقة واحدة تحسب الدرجة كما يأتي:كيمياء ( 50درجة )  +أحياء (  50درجة )

- 8كهُبد انزرثُخ  +انجُبد انًكال  +انجُبد ضُئىٌ  +اِداة جًُع انزخظظبد
 -مادة المغة العربية ( 100درجة )

- 9كهُبد اِداة +انجُبد انًكال  +انزرثُخ ضُئىٌ  +انجُبد ضُئىٌ  +انزرثُخ
ضمطري  +انزرثُخ انًهرح رخظض نغخ إَجهُسَخ.
 -مادة المغة العربية ( 100درجة )

 -مادة المغة اإلنجميزية ( 100درجة )

راثعب ً :شروط انزُطُك وانمجىل عهً َظبو انمجىل انخبص ( انُفمخ انخبطخ ):
يشترط لقبول الطالب عمى نظام القبول الخاص ( النفقة الخاصة ) اآلتي:
- 1أن تتوافر فيو جميع الشروط المطموبة لمقبول العام ( المذكورة في ثانياً )
باستثناء البنود.)8،7،2( :

- 2دفع الرسوم الدراسية لممقبولين عمى نظام النفقة الخاصة كما ىو
موضح في الجدول (.)2

رضىو انطالة انًمجىنٍُ عهٍ َظبو انُفمخ انخبطخ جذول رلى (
)2
رضىو انطالة انًٍُُُُ
ثبنذوالر ضُىَب ً

انكهُخ

رضىو انطالة غُر
انًٍُُُُ ثبنذوالر ضُىَبً

انطُخ األونً

ثمُخ انطُىاد

انطُخ األونً

ثمُخ انطُىاد

طب بشري

2500

2000

4500

3500

صيدلو

2500

2000

3500

3000

مختبرات طبية

2000

1500

3000

2500

اليندسة والبترول

2000

1500

3500

3000

العموم اإلدارية

1500

1000

2000

2000

القانون

1500

1000

2000

2000

العموم

1500

1000

2500

2000

العموم التطبيقية

1500

1000

التمريض

1000

800

2000
1500

2000
1500

العموم البيئية واألحياء البحرية

1000

800

1500

1500

الطب والعموم
الصحية
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انكهُخ
اآلداب
التربية

بكالوريوس

رضىو انطالة انًٍُُُُ
ثبنذوالر ضُىَب ً
انطُخ األونً

ثمُخ انطُىاد

انطُخ األونً

ثمُخ انطُىاد

1000

800

1500

1500

1000

800

1500

1500

-

-

1500

-

1000

800

1500

1500

دبموم تربوي بعد درجة
البكالوريوس

البنات (المكال – سيئون)

رضىو انطالة غُر
انًٍُُُُ ثبنذوالر ضُىَبً

- 3أن يمتزم بدفع الرسوم المقررة عمى النحو اآلتي :

أ .ثبنُطجخ نهطالة انًٍُُُُ.
 دفع رسوم القيد والتسجيل ورسوم األنشطة أسوة بالطالب المقبولين عمى نظامالقبول العام.

ة .ثبنُطجخ نهطالة غُر انًٍُُُُ.
 دفع الرسوم المقررة لمقيد والتسجيل لمرة واحدة فقط عمى النحو اآلتي : كمية الطب والعموم الصحية (  )200دوالر. -كمية اليندسة والبترول (  )100دوالر.

 بقية الكميات تدفع رسوم القيد والتسجيل أسوة بالطالب المقبولين عمى نظامالقبول العام.

ج -دفع رسوم األنشطة أسوة بالطالب اليمنيين المقبولين عمى نظام القبول العام ويزاد
عمييا رسوم الدراسة لممقبولين عمى نظام النفقة الخاصة كما ىو موضح في

الجدول ()2

- 4يمكن قبول الطالب الذين تقل نسبتيم عن النسبة المقررة لمقبول العام بواقع

خمس درجات .ويتم إضافة ( )500دوالر سنوياً إلى الرسوم المقررة عمى الطالب
المقبولين عمى نظام النفقة الخاصة بكمية الطب والعموم الصحية واليندسة

والبترول بحسب الجدول (.)2

- 5يمكن قبول الطالب الذين تقل نسبتيم في الثانوية العامة عن النسبة المقررة
لمقبول العام بواقع عشر درجات فقط ،ويتم إضافة (

 )500دوالر سنوياً إلى
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الرسوم المقررة عمى الطالب المقبولين عمى نظام النفقة الخاصة ليذا النظام
لباقي كميات الجامعة.

خبيطب ً :شروط انزُطُك وانمجىل عهً َظبو انمجىل انخبص ( انزعهُى انًىازٌ ):
يشترط لقبول الطالب عمى نظام ( التعميم الموازي ) ،اآلتي:

 - 1أن تتوافر فيو جميع الشروط المطموبة لمقبول العام ( المذكورة في ثانياً ) باستثناء
البنود.)8،7،2( :

 - 2أن يمتزم بدفع الرسوم المقررة عمى نظام التعميم الموازي بحسب الجدول( .)3

رضىو انطالة انًٍُُُُ انًمجىنٍُ عهً َظبو انزعهُى انًىازٌ جذول رلى ()3
انكهُخ
جميع الكميات عدا كميات الطب والعموم

الصحية واليندسة والبترول والتمريض

انحبطهىٌ عهً انُطجخ
انًمررح
100.000

ضُىَب ً

انحبطهىٌ عهً َطجخ رمم ثخًص
درجبد عٍ انُطجخ انًمررح
150.000

ضُىَب ً

- 3يمكن قبول الطالب الذين تقل نسبتيم في الثانوية العامة عن النسبة المقررة لمقبول
العام بواقع عشر درجات فقط ،وتتم إضافة (  )50ألف لاير يمني سنويًّا إلى الرسوم
المقررة ليذا النظام.
 - 4يتم قبول الطالب عمى نظام التعميم الموازي في جميع الكميات عدا كميات الطب
والعموم الصحية والتمريض واليندسة والبترول.

ضبدضب ً :شروط انزُطُك وانمجىل عهً َظبو انزعهُى انًفزىح ( عٍ ثعذ ) ثبنذاخم:
يشترط لقبول الطالب عمى نظام التعميم المفتوح ( عن بعد ) بالداخل اآلتي:
- 1أن يكون حاصالً عمى شيادة الثانوية العامة.
- 2أن يقدم األوراق الثبوتية المطموبة في ثانياً الفقرة ( .)11
- 3أن يمتزم بتسديد الرسوم الدراسية عند بداية كل عام دراسي بحسب اآلتي:

أ -الطالب المتقدمون من داخل الجميورية تحدد مقدار الرسوم الدراسية عمى
نظام التعميم عن ُبعد بـ (  )50000خمسين ألف لاير يمني سنوياً .لمطالب
الذين يقل ُعمر شيادة الثانوية العامة عن سبع سنوات من عام االلتحاق.
و( )80000ثمانون ألف لاير يمني سنوياً لمطالب الذين يزيد ُعمر شيادة
الثانوية العامة عن سبع سنوات من عام االلتحاق.
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ضبثعب ً :شروط انزُطُك وانمجىل عهً َظبو انزجبدل انثمبفٍ:
يشترط لتنسيق قبول الطالب الوافدين عمى نظام التبادل الثقافي مايأتي:
- 1أن يتم تنسيق قبول الطالب المتقدم عمى أي منحة دراسية من اإلدارة
المختصة بالوافدين بوزارة التعميم العالي والبحث العممي في حدود المنح
المحددة لمطمبة الوافدين في كل كمية والينظر في أي ترشيحات بعد انتياء
مدة التنسيق والقبول المحددة.
- 2أن يكون الوافد المرشح لمقبول مستوفياً لجميع شروط التنسيق والقبول
العام المذكورة في (ثانياً) باستثناء رقم (.)7
- 3ال يحق لموافد المرشح لمقبول تغيير التخصص أو الكمية عما عميو الحال
في الترشيح .إال بموافقة خطية من اإلدارة المختصة بالوافدين في الوزارة
وفي حدود المنح المقدمة لمطمبة الوافدين في كل كمية.

بيُب ً :شروط انزُطُك وانمجىل فٍ يطبق انذثهىو انزرثىٌ ثعذ درجخ انجكبنىرَىش
يشترط لقبول الطالب في ىذا المساق اآلتي:
- 1أن يكون الطالب حاصالً عمى شيادة البكالوريوس.
- 2أن يمتزم الطالب بدفع الرسوم المقررة بحسب اآلتي:
أ) رسوم التنسيق والقبول مبمغ وقدره (  )3500لاير يمني .
ب) رسوم األنشطة والخدمات الطالبية مبمغ وقدره ( )2900لاير يمني .
 ) 50000لاير لمسنو
ج) الرسوم الدراسية لمطالب اليمنيين مبمغ وقدره (
الدراسية .
د) رسوم الدراسة لمطالب غير اليمنيين مبمغ وقدره ( )1500دوالر .

طرَمخ

انزمذَى :
يمكن لمطالب/الطالبة الراغب في االلتحاق بالدراسة في إحدى كميات

الجامعة لمعام الجامعي 2015/2014م تقديم إجراءات التنسيق والقبول بتعبئة
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استمارة القبول وتحميل الوثائق المطموبة في ثانياً الفقرة (

عبر الرابط اآلتيwww.Oasyemen.net :

وعند استيفاء الطالب لتحميل الوثائق الثبوتية المطموبة وفقاً لشروط القبول كاممة

وبعد المطابقة سوف يحصل عمى بطاقة التنسيق.

ربضعب ً :يىاعُذ إجراءاد انزُطُك وانمجىل -:
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أ .تبدأ إجرءات التنسيق في جميع كميات الجامعة بحسب اآلتي:

الطب والعموم الصحية والتمريض يوم األحدعمى نظامي القبول العام والخاص.

2014/6/1م إلى الخميس 2014/6/12م

اليندسة والبترول من يوم األحد 2014/6/1م إلى يوم األحد 2014/6/15م عمى نظاميالقبول العام والخاص.

 -باقي الكميات من يوم األحد

2014/6/1م إلى يوم الثالثاء 2014/7/15م

الساعة الواحدة ظي ارً ،وذلك عمى نظام القبول العام.

 يستمر التنسيق لبقية أنظمة القبول :النفقة الخاصة والتعميم الموازي والتعميمعن بعد والدبموم التربوي وكذا القبول العام بكميتي التربية بالميرة وسقطرى

إلى يوم 2014/8/30م

عبشراً  :يىاعُذ اخزجبراد انًفبضهخ عهً انمجىل
أ -كميتا الطب والعموم الصحية والتمريض بحسب اآلتي-:
انُىو وانزبرَخ
االثنين

2014/6/16م
األربعاء
2014/6/18م

انكهُخ
انزخظض
انطت وانعهىو
انظحخ
(جًُع
انزخظظبد)

االثنين
2014/6/16م
األربعاء

عموم
( كيمياء  +أحياء+
فيزياء )

لغة إنجميزية
عموم
( كيمياء  +أحياء+

انزًرَض

2014/6/18م

ب -كمية اليندسة
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انًمرر

فيزياء )

لغة إنجميزية

انسيٍ

يركس االخزجبر

5.00-3.00

تخصص الطب البشري مركز

عصراً

االختبار كمية الطب
( ابن سينا )

5.00-3.00
عص ارً

تخصص صيدلة  +مختبرات
طبية مركز االختبار بكمية
البنات بفوه

5.00-3.00
عصراً

5.00-3.00
عصراً

كمية التمريض

انكهُخ
انزخظض

انُىو وانزبرَخ
األربعاء 2014/6/25م

انًمرر

انسيٍ

5.00-3.00

عموم (كيمياء

اليندسة (جميع

عصراً

التخصصات)

5.00-3.00

الخميس 2014/6/26م

عصراً

+رياضيات +فيزياء)
المغة اإلنجميزية

يركس
االخزجبر
مجمع الكميات
فوه

ج-بقية الكميات
انُىو وانزبرَخ

انكهُخ انزخظض
العموم اإلدارية

األحد

2014/8/10م

(جميع التخصصات )
العموم التطبيقية

( محاسبة+إدارة)

انسيٍ
1.30-8.30

1.30-8.30

يمرر االيزحبٌ

يركس
االخزجبر

رياضيات عممي(لمقسم العممي)

مجمع الكميات

رياضيات أدبي( لمقسم اآلدبي)

فوه

رياضيات عممي(لمقسم العممي)

العموم التطبيقية

رياضيات أدبي( لمقسم اآلدبي )

اآلداب +البنات المكال
( تخصص لغة إنجميزية )
التربية سيئون +البنات سيئون

األثنين
2014/8/11م

مجمع الكميات
10.30-8.30

المغة اإلنجميزية

( تخصص لغة إنجميزية )

المكال

1.30-11.30

المغة العربية

اآلداب +البنات المكال (جميع

الثالثاء

2014/8/12م

(تخصص عموم حاسوب )
العموم تخصص (عموم

الحاسوب+رياضيات+فيزياء)

كمية التربية
سيئون
مجمع الكميات

التخصصات)
العموم التطبيقية

كمية التربية
كمية التربية

التربية المكال(جميع التخصصات)
(جميع التخصصات)

فوه
سيئون

القانون (تخصص قانون)

التربية سيئون +البنات سيئون

سيئون

فوه
10.30-8.30

10.30-8.30

عموم(فيزياء+رياضيات)
ورقة واحدة

عموم (فيزياء+رياضيات)
ورقة واحدة
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العموم التطبيقية
سيئون

كمية العموم

انُىو وانزبرَخ

انكهُخ انزخظض

انسيٍ

يمرر االيزحبٌ

العموم تخصص (كيمياء+أحياء)

1.30-11.30

عموم(كيمياء+أحياء)

يركس
االخزجبر

د-كميتا التربية بالميرة والتربية بسقطرى بحسب اآلتي-:
انُىو وانزبرَخ

انكهُخ انزخظض
التربية الميرة +التربية

األحد

سقطرى(جميع التخصصات)

2014/9/7م

التربية الميرة +التربية سقطرى
تخصص(لغة إنجميزية)

انسيٍ

انًمرر

10.30-8.30

المغة العربية

1.30-11.30

المغة اإلنجميزية

يركس
االخزجبر
كمية التربية الميرة
كمية التربية سقطرى

مالحظة ميمة:

 يجمس الطالب الختبارات المفاضمة لمرغبات المطموبة بحسب بطاقة التنسيق . -نظ ارً ألن مقرر المغة اإلنجميزية ومقرر المغة العربية مقرر مشترك في بعض الكميات

والتخصصات (فعمى الطالب الجموس لالختبار لو مرة واحدة فقط في قاعة الرغبة األولى

ٌ عشر :يعبَُر انمجـىل :
حبد َ

1ـ معيبر النسبة المكبفئة:

تتكون النسبة المكافئة لممفاضمة عمى القبول كاآلتي -:
 ) %50(- 1من معدل الثانوية العامة (  )%50من نتيجة اختبار المفاضمة عمى
القبول
 - 2يشترط لقبول الطالب في كميات الجامعة في التخصصات التي سيتم إجراء
المفاضمة لمقبول فييا أن يحقق النسب اآلتية :
كمية الطب والعموم الصحية (  )%80من النسبة المكافئة لممفاضمة  +المقابمةالشخصية .
اليـنـدســة والبـترول ( )%75من النسبة المكافئة لممفاضمة .بـقـيـة الـكـمـيــات ( )%70من النسبة المكافئة لممفاضمة .-يتم تسمسل الطالب بحسب النسبة المكافئة لممفاضمة

2ـ معيبر نسبة الثبنوية العبمة:
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يؤخذ بيذا المعيار في التخصصات التي يتم فييا القبول بدون اختبار
المفاضمة إذ يتم ترشيح المقبولين عمى وفق نسبة الثانوية العامة .
- 3تحدد الطبقة االستيعببية للمقبولين وفقب ً لقرارات مجلس الجبمعة

بَ ٍَ عشر :

1
2
3
4
5

عمى الطالب المقبولين تسميم الوثائق المطموبة لإلدارة العامة لمقبول والتسجيل
في نيابة شئون الطالب برئاسة الجامعة الستكمال إجراءات القيد والتسجيل خالل
الفترة المحددة في كميات الجامعة بمدينة المكال  ،وعمى الطالب المقبولين بكميات
الجامعة التي خارج مدينة المكال مراجعة إدارات القبول والتسجيل بالكميات
الستكمال إجراءات القيد والتسجيل بحسب الفترة المحددة أدناه لذلك والوثائق ىي
-:
صورتان من شيادة الثانوية العامة مع إحضار األصل لممطابقة .صورتان من البطاقة الشخصية أو جواز السفر مع إحضار األصل لممطابقة.ست صور شخصية حديثة مقاس . 6×4شيادة المياقة الصحية لميمنيين .-شيادة المياقة الصحية فحص ( اإليدز ) لغير اليمنيين .

بنث عشر  :انرضىو انذراضُخ:
- 1رسوم القيد والتسجيل

يدفع جميع الطالب المقبولين في الجامعة ولمرة واحدة فقط مبمغاً وقدره
(  ) 5000لاير يمني لمكميات المعممية و مبمغاً قدره (  )3500لمكميات غير
المعممية وذلك مقابل رسوم القيد والتسجيل لممستوى األول فقط بإسثتناء
الطالب غير اليمنيين المقبولين عمى نظام النفقة الخاصة بكميتي اليندسة
والطب .

- 2رسوم األنشطة

يدفع جميع الطالب المقبولين في الجامعة ( )3900لاير يمني لألقسام العممية
و(  )2900لاير يمني لألقسام اآلدبية  ،مقابل األنشطة الطالبية في كل عام
جامعي .

- 3رسوم البطبقة الجبمعية -:
يدفع الطالب المقبولين (

 )600لاير يمني لمسنة األولى مقابل البطاقة

14

الجامعية و(  )500لاير يمني سنوياً لممستويات األخرى مقابل رسوم البطاقة
الجامعية السنوية.

نهزىاطم يع اإلدارح انعبيخ نهمجىل وانزطجُم ثبنجبيعخ:
انجرَذ اإلنكزروٍَ Oashadhramout@ycit-he.org :رُهفبكص00967 :
362240

التقويم الجامعي للعام الدراسي 2015/2014م
الفصل الدراسي األول
انزبرَخ

انُىو

انهجرٌ

انًُالدٌ

انزفبطُم

انثال بء

 16شؤال  1435هـ

األحذ –األحذ

21شىال 5رو
انمعذح1435هـ

األ ٍُُ

6رو انمعذح 1435هـ

2014/9/1و

األرثعبء

7رو انحجخ 1435هـ

2014/10/1و ثـــــذء إجــــــــبزح عُذ األضحً انًجبرن

انخًُص

15رو انحجخ 1435هـ

2014/10/9و اَزهبء إجبزح عُذ األضــحــــــً انًجــبرن

األحذ

2014/8/12و ثذء دواو أعضبء هُئخ انزذرَص
يىعذ االيزحبَبد انزكًُهُخ نهعبو انجبيعٍ
214/8/31-17و 2014/2013و وثذء إجراءاد رجذَذ انمُذ نهعبو
انجبيعٍ 2015/2014و
ثذء انذراضخ نهعبو انجبيعٍ 2015/2014و

18رو انحجخ 1435هـ 2014/10/12و إضزئُبف انذراضخ ثعذ عُذ األضــحــــً انًجــبرن

األحذ

9يحرو1436هـ

2014/11 /2و ثـذء االخــزــجـــبر انــشــهــــــرٌ األول

األحذ

 22طفر  1436هـ

2014/12/14و ثـذء االخــزــجـــبر انــشــهــــــرٌ انثبَـٍ

األرثعبء

 9رثُع األول 1436هـ 2014/12/31و اَزهبء انفظم انذراضــــــــٍ األول

انخًُص –
األ ٍُُ

 14-10رثُع األول
1436هـ

15

اإلجبزح انزحضُرَخ اليزحبَبد انفظم انذراضٍ
2015/1/5-1و
األول

انثال بء-انثال بء

 29-15رثُع األول
1436هـ

انطجذ

 11 -4رثُع اِ ِخر
1436هـ

األحذ

 12رثُع اِ ِخر
1436هـ

2015/1/20-6و

ايزحبَبد انفــظم انذراضـــٍ األول

إجبزح ألعضبء هُئخ انزذرَص وانطالة ( يبثٍُ
-24
2015/1/31و انفظهٍُ )
2015/2/1و

إعالٌ َزُجخ ايزحبَبد انفـظـم انذراضـٍ األول

الفصل الدراسي الثاني
انُىو

انزبرَخ

انزفبطُم

انهجرٌ

انًُالدٌ

األحذ

12رثُع اِ ِخر 1436هـ

2015/2/1و

ثــــذء انذراضخ نهفظم انذراضٍ انــثـــبَـــٍ

األحذ

 2جًبدي اِخرح
1436هـ

2015/3/22و

ثذء االخــزــجـــبر انــشـــهـــــرٌ األول

األحذ

 21رجت 1436هـ

2015/5/10و

ثذء االخـــزـــجبر انشـــهرٌ انـــــثــــبَـــٍ

انخًُص

 3شعجبٌ 1436هـ

2015/5/21و

اَزهبء انذراضخ نهفظم انذراضٍ انــثـــبَــــٍ

انطجذ -
اال ٍُُ

7-5شعجبٌ 1436هـ

-23
2015/5/25و

اإلجبزح انزحضُرَخ اليزحبَبد انفظم انذراضٍ
انثبٍَ

انثال بء -
انخًُص

24-8شعجبٌ 1436هـ

-5/25
2015/6/11و

ايزحبَبد انــفـــظم انـــــذراضٍ انثبٍَ

األرثعبء

 30شعجبٌ 1436هـ

2015/6/17و

إعالٌ َزبئج ايزحبَبد انفظم انذراضٍ انثبٍَ

انطجذ

3ريضبٌ 1436هـ

2015/6/20و

ثذء اإلجبزح انظُفُخ العضبء هُئخ انزذرَص
وانطالة
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