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 إعــــالن
 ـ

سقاعنندؤ س ةننشرؤةاسعننرؤؤؤ8عننمؤودننن ؤةطل ننرؤليلننشرؤوتننلسنمؤؤتعلننمؤسسة ننرؤوتننلسنمؤةلالبشننرؤ ة  ننل رؤؤ

 ؤفعلننتؤ ةننل ا تؤ ةاقنند ؤ نن اؤؤ1028/1029وتننلسنمؤعلننتؤس ننان سؤ  اد نناوؤو ةننداانس اؤةلعننا ؤ  نناسعسؤؤؤ

ؤ: قاعد 

سن عشدؤ دل ء مؤأنؤعلبًاؤلهاؤ  علنسامؤ آلتشرؤ.ؤاباؤت ّشقؤشلوطؤالؤسمؤ  سة رؤو  اسعرؤسعًاؤحتقش .2

وتلاهنننسؤ نننن ؤ ة   ننناءؤؤؤؤ12/00/1028 ةال نننشقؤوؤ ةق ننننتؤوؤ سااافنننامؤ  أاينننلرؤت ننندأؤ نننن ؤ  وننندؤؤؤؤؤؤؤ

 يفؤ    سةؤ ةعاسرؤةلق نتؤوؤ ةا جشلؤةاسعرؤوتلسنمؤ.ؤ12/02/1028

ؤلىلؤ  سة رؤ ةن ائقؤ ةيتؤت  تؤحتققؤشلوطؤ  اسعرؤ.تقد رؤ .1

ؤ(ؤ.سلاهجؤوطل ئقؤتدس سؤؤ ةرتبشرؤ)ؤ:ؤالشرؤ ةرتبشرؤ/ؤ  ك ؤ اانس اؤيفؤبل سجؤ ةداانس اأوً ؤ:ؤ

ؤ:ؤ افشًاؤ:ؤبل سجؤ  اد او

 التخصص القسم الكلية م

 علم اللغة ودراسات اللغة االنجليزية اللغة اإلنجليزية اآلداب 1

 رياض أطفال  رياض األطفال المكال –البنات  2

 صرفيةمالية وم صرفيةمالية وم ة اإلداري العلوم 3

 كيمياء الكيمياء العلوم 4

 مناهج وطرائق تدريس العلوم التربوية المكال - التربية 5

 مناهج وطرائق تدريس التربية وعلم النفس سيئون -التربية  6

 طب األسرة طب األسرة الطب والعلوم الصحية 7

 

 شلوطؤ  سة رؤ: (ؤأ

اقد ؤةدسدرؤ  اد اوؤوالً ؤعلنتؤشنها ةؤ ة كناةنس ن ؤعنمؤؤؤؤؤأنؤ كننؤ ةطاةبؤ/ؤ ةطاة رؤ   .2

ؤوأ ةنلن مؤ ؤؤؤ5سمؤداسعرؤسعنرت ؤبهناؤوميؤ نلؤعلشهناؤأا نلؤسنمؤؤؤؤؤؤؤؤبا فاظا طل قؤ ةدس ةرؤ

ؤةلر.ؤ00 ز دؤعبلؤ  اقد ؤعمؤ

  اقنند ؤةدسدننرؤ ةننداانس اؤوالننً ؤعلننتؤ  اد نناوؤعننمؤطل ننقؤؤؤؤ/ؤ ةطاة ننرؤأنؤ كننننؤ ةطاةننب .1

ةنلن مؤوأ ؤ ز ندؤعبنلؤؤؤؤؤ5سمؤداسعرؤسعرت ؤبهاؤوميؤ لؤعلشهاؤأا لؤسمؤؤبا فاظا  ةدس ةرؤ

ؤةلر.ؤ05  اقد ؤعمؤ

والً ؤعلتؤسعدتؤ ؤ قلؤعنمؤدشندؤدندً ؤسلتأنأؤ)ؤأيؤ ؤ قنلؤعنمؤؤؤؤؤؤؤ ةطاةبؤ/ؤ ةطاة رؤأنؤ كننؤ .0

(ؤيفؤؤ2سنمؤؤؤ0.5أوؤؤ5سنمؤؤؤ2.5%ؤ(ؤأوؤساؤ عا ةهؤسمؤ ةلقاطؤيفؤ  عدتؤ ةرت ابسؤ)ؤ ؤ قلؤعنمؤؤ88

(ؤيفؤؤ2سننمؤؤ005 ؤأوؤؤ5سننمؤؤ2.5أوؤ)ؤؤ ؤ ة كنناةنس ن ؤةلباقنندستؤةدس ةننرؤ  اد نناوؤؤسلولننرؤ

ؤةلباقدستؤةدس ةرؤ ةداانس ا.ؤسعًاسلوليتؤ ة كاةنس ن ؤو  اد اوؤ

 آةشرؤ ةاقد رؤيفؤ  سة رؤ: (ؤب

 طلبؤةلبسة رؤةلاصنتؤعلتؤسقعدؤ س ةسؤةلدس ةرؤ ةعلشاؤةاسعهؤوتلسنمؤ.ؤرتقد رؤسةاة .2

 باعا ؤ ةد للسؤيفؤ  ئلةؤ  باعا ؤبا سة رؤ.تع ئرؤ ةاباسةؤ   .1
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 وتناسؤسناؤ أشندؤسنمؤ  اسعنرؤ)ؤفشابنرؤ ةدس ةنامؤ ةعلشناؤوؤ ة ان(ؤ ةعلبنسؤ(ؤبااقشنقؤساطل ننامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ .0

  .ؤ1028/1029  ةاااقؤباةدس ةامؤ ةعلشاؤةلعا ؤ  اسعسؤ

لطننابؤتلشننش ؤسننمؤ  سة ننرؤسندننهؤلىلؤفشابننرؤ ةدس ةننامؤ ةعلشنناؤوؤؤؤؤؤ/ؤ ةطاة ننرؤعطننتؤ ةطاةننبؤؤُ  .2

 :دل ءؤ  أايلرؤبتؤ  اقدستؤبلاءؤعلتؤل ة ا(ؤ ةعلبسؤبا اسعرؤوذةكؤبعدؤ

  ة ابقرؤيفؤ ة كاةنس ن ؤو/أوؤ  اد اوؤ.ؤ ةدس ةشرؤرسعد ته -

 يفؤ سااافامؤ  أايلرؤبا اسعرؤ   اسؤ ةشهاؤيفؤ دل ء مؤ ةال شقؤو ةق نتؤ.ؤرسعد ته -

  دل ء مؤ ةال شقؤوؤ ةق نتؤةاسعرؤوتلسنمؤ: (ؤج

ؤ:ؤشلوطؤ ةال شقؤو ةق نتؤ:ؤ وً ؤ

  اقد ؤةلداانس اؤوالً ؤعلتؤ سدرؤ  اد اوؤمبعدتؤعنا ؤ ؤ قنلؤعنمؤدشندؤدندً ؤؤؤؤؤؤؤأنؤ كننؤ .2

وأنؤ كننؤ  اقد ؤةلباد اوؤوالً ؤعلتؤ سدهؤ ة كاةنس ن ؤسمؤلودىؤ  اسعنامؤ ةشبلشنرؤؤؤ

  حلكنسشرؤأوؤداسعرؤسعرت ؤبهاؤمبعدتؤعا ؤ ؤ قلؤعمؤتقد لؤدشدؤ.

 زؤ  اقد ؤ  قابلرؤ ة خصشرؤيفؤ ةق رؤ  عينؤ.أنؤجياا .1

 أنؤجياازؤ  اقد ؤ سااانؤ ةلغرؤ ةعلبشرؤبا اسعرؤو سااانؤسهاس مؤ ةاخد  ؤ ةكب شنتلؤ. .0

(ؤ سدنننرؤيفؤ ساانننانؤ ةانفنننلؤأوؤجيانننازؤ ساانننانؤ ةكأا نننرؤةلغنننرؤؤ280أنؤحيصنننلؤ  اقننند ؤعلنننتؤ) .2

  ةعلبسؤ. إلجنلشز رؤ  عابدةؤسمؤفشابرؤ ةدس ةامؤ ةعلشاؤو ة ا(ؤ

  ؤجينزؤ ةق نتؤيفؤبلفاجمتؤ س ةشتؤيفؤآنؤو ودؤ. .5

  كننؤ  اقد ؤيدؤفصلؤسمؤأ رؤداسعرؤأللىؤألة ابؤتأ   شرؤ.ؤأ  .0

 أنؤ  د ؤ ةلةن ؤ ةدس ةشرؤ  قلسةؤ. .2

 أنؤ قد ؤلطابؤعد ؤممافعرؤسمؤ  هرؤ ةيتؤ عبلؤبهاؤ. .8

ؤ ةاعلنشرؤدةؤسنمؤوز سةؤؤسعب نؤللجينؤ  اسعامؤ ألهلشرؤوؤ خلالرؤجيبؤأنؤتكننؤو نائقؤرنلدهرؤؤؤ .9

  ةعاةسؤ.

 أنؤ كننؤ  اقد ؤيدؤ س ؤبلظا ؤ  فاظا ؤ. .20

 :سةن ؤ ةال شقؤ 

س ناتؤسةنن ؤؤؤآ  ؤ(ؤ   نرؤؤ0000)(ؤمخسؤآ  ؤس اتؤومخ بائرؤسةن ؤلدسامؤ ةال شقؤ+ؤ5500)

ؤلدسامؤ سااانؤ ةق نتؤوؤ  قابلرؤ.

(ؤو ابؤ152000099 ابؤسيرؤ)ت د ؤسةن ؤ ةال شقؤيفؤلل فرؤ ةعبقسؤبألوعهاؤ  خالأرؤيفؤو

ؤداسعرؤوتلسنمؤ.ؤ– ةدس ةامؤ ةعلشاؤ

ؤ افشًاؤ:ؤ ةن ائقؤ  طلنبرؤةعبلشرؤ ةال شقؤ:

 للؤ.أوؤساؤ عا  اؤ   ؤف خؤط قؤ ألشها ةؤ ة افن رؤ ةعاسرؤ .2

شها ةؤ ة كاةنس ن ؤوؤ  اد اوؤةلباقد ؤةربفاسجؤ ةداانس اؤوشها ةؤ ة كاةنس ن ؤةلباقد ؤ .1

 وؤ   ؤف خؤط قؤ ألللؤ.ةربفاسجؤ  اد ا
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بشانؤ سدامؤ ة كاةنس ن ؤوؤ  اد ناوؤةلنداانس اؤوبشنانؤ سدنامؤ ة كناةنس ن ؤةلباد ناوؤؤؤؤؤؤؤ .0

    ؤف خؤط قؤ ألللؤ.

    ؤلنسؤسمؤ ة طايرؤ ة خصشرؤأوؤدن زؤ ة ألؤ. .2

 لنسةؤسعابدةؤسمؤ إلياسرؤةغوؤ ةشبلشتؤولنسةؤسمؤدن زؤ ة ألؤ. .5

 لنسؤمش شرؤ.ؤ0 .0

    رؤسلأامؤع يسؤحيانيؤ  لفقامؤ ع اؤ. .2

  ة وةؤ ة  تشرؤةلباقد ؤ. .8

 سةن ؤ  ةاااقؤ.لوتاسؤةلدؤ .9

 جيبؤلوتاسؤألنتؤ ةن ائقؤبعدؤ ةق نتؤةلبقابلرؤ.ؤ .20

ؤ اة ًاؤ:ؤطل قرؤ ةاقد رؤ:

 كنننمؤةلطاةنننبؤ/ؤ ةل انننبؤ/ؤيفؤ  ةااننناقؤبأوننندؤبنننل سجؤ ةدس ةنننامؤ ةعلشننناؤةلعنننا ؤ  ننناسعسؤؤؤؤ

ؤ ؤ ةق نتؤوؤ ةا جشلؤؤhu.inf -hregister.sisلؤعربؤ ةل بطؤ آلتسؤ:ؤ ؤ ةا جش1028/1029

ؤأوؤ حلتنسؤلىلؤأودؤسل ازؤ ةا جشلؤ آلتشرؤ:

  إلف اء مؤ.ؤ–فنةؤؤ–سئاةرؤ  اسعرؤؤ–فشابرؤ ةدس ةامؤ ةعلشاؤوؤ ة ا(ؤ ةعلبسؤ .2

 الشرؤ ةرتبشرؤةشئننؤ. .1

 الشرؤ ةرتبشرؤ  هلة. .0

ؤينؤ:س بعًا:ؤ ةلةن ؤ ةدس ةشرؤباةل اتؤ ةشب

ؤعمؤالؤةلرؤ اانس اؤعمؤالؤةلرؤساد اوؤعمؤالؤةلرؤمتهشد رؤ ةاخصصام

 360.000 270.000ؤ180.000ؤ إلف افشر

 450.000 360.000ؤ180.000ؤ ةعلبشر

 540.000 360.000 215.200ؤ ةط شر

ؤ

 ؤلدل ء مؤ ةال شقؤوؤ سااافامؤ  أايلرؤؤولع نؤ ةلاائجؤولدنل ء مؤ ةقشندؤةلعناؤؤؤلاس ًا:ؤسن عشدؤ

ؤ ؤ:1028/1029  اسعسؤ

ؤت دأؤ دل ء مؤ ةال شقؤوؤ ةق نتؤو بؤ  دوتؤ آلتسؤ:ؤ

ؤ  نيأؤ  نعدؤ ةاأالشلؤ

ؤ12/00/1028 ألودؤؤلع نؤبدءؤ دل ء مؤ ةا جشلؤوؤ ةال شق
- 

ؤ12/02/1028 ة   اءؤؤسنعدؤ فاهاءؤلدل ء مؤ ةا جشلؤوؤ ةال شقؤ

 وسلازؤةشئننؤوؤ  هلةؤ-فنة-سئاةرؤ  اسعرؤ00/02/1028 أل لتؤؤ سااانؤ ةلغرؤ ةعلبشرؤ

 وسلازؤةشئننؤوؤ  هلةؤ-فنة-سئاةرؤ  اسعرؤ02/02/1028 ة   اءؤؤ سااانؤسهاس مؤ حلاةنبؤ

ؤالؤيفؤالشاهؤؤ0/08/1028-2ؤ  قابلرؤ ة خصشر
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ؤ10/08/1028 أل لتؤؤلع نؤأمساءؤ ةط بؤ  ق نةت
ؤسئاةرؤ  اسعر

ؤةكرتوفسؤسنيأؤبن برؤداسعرؤوتلسنمؤ إل

سنعدؤلدل ء مؤ ةق نتؤةلط بؤ  ق نةتؤ

ؤو فأؤ ةلةن 
ؤ11/08/1028 ألسبعاءؤ

ؤفنةؤ-سئاةرؤ  اسعرؤ
فهاءؤلدل ء مؤ ةق نتؤةلط بؤلسنعدؤ

ؤ  ق نةتؤو فأؤ ةلةن 
ؤ02/09/1028 أل لتؤ

ؤ

ؤشقؤوؤ ةاأادؤسمؤلارؤبشافاتهؤ.علتؤ ةطاةبؤسل دعرؤ  علنسامؤوؤ ةال شهامؤ  دوفرؤعلتؤبطايرؤ ةال ؤؤس وظرؤسهبرؤ:
ؤ

ؤتعلشبامؤولسشا  مؤ:ؤةا ةًاؤ:

 د ةؤيفؤبطايرؤ ةال شقؤ.جيلسؤ ةطاةبؤ سااافامؤ ةق نتؤحب بؤ  ن عشدؤ ةزسلشرؤوؤ  كافشرؤ حمل -

  لنتؤ سااافامؤ  أايلرؤ ونؤلبل زؤبطايرؤ ةال شقؤ.ؤأ ل -

 مسسؤ)بلطاتؤومششز(ؤ.ةل حلتنسؤي لؤسبأؤةاعرؤسمؤسنعدؤ  سااانؤوؤ  ةاز  ؤباةزيؤ  -

 عد ؤل لاتؤدهازؤ حملبنتؤأوؤأ رؤأ و مؤساعلقرؤمبا ةؤ  سااانؤلىلؤ ةقاعر. -

ؤسةن ؤ ةال شقؤ ؤت رتدأؤألفهاؤسقابلؤلدسامؤ ةال شقؤ ةيتؤتقدسهاؤ  اسعرؤ. -
ؤ

ؤ

ؤةلان للؤسأؤ  سة ر

 127حتن لرؤؤ 314754 05:ؤؤهاتفؤؤؤؤ314344 / 009675 :ؤؤفااس

ؤسدللؤوسؤ ة هشدؤلاةدؤؤ–:ؤسلطقرؤللفؤؤ  باعا   ئلةؤؤئقؤيفؤسقلؤ  سة ر ارؤت لشرؤ ةن ا

ؤ

ؤةلان للؤسأؤ إل  سةؤ ةعاسرؤةلق نتؤوؤ ةا جشلؤباةدس ةامؤ ةعلشاؤبا اسعرؤ:

 hadhramout.uh@yahoo.com:ؤؤ ةرب دؤ إلةكرتوفس

ؤ 102حتن لرؤ  702020237 – 05/371908 :ؤؤة ةاأ اسؤوؤ ةان لل

  www.hu.edu.yeوةلبز دؤسمؤ  علنسامؤ كمؤز اسةؤسنيأؤ  اسعرؤعلتؤ إلفرتفتؤ:ؤؤ

ؤ

mailto:hadhramout.uh@yahoo.com

