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استراتيجيح االتتعاث
ٔ

ٕ

ٖ

ٗ

 ٌتم تحدٌد عدد المنح فً المٌزانٌة السنوٌة المعتمدة لمرحلة البكالورٌوس ،والماجستٌروالدكتوراه لكل من الدول اآلتٌة:
 .aأمرٌكا وكندا والدول األوروبية
 .bمالٌزٌا ،لبرص التركٌة ،الهند ،األردن ،مصر
 .cالٌمن (جامعتا حضرموت وعدن)
 تعطى األولوٌة لطلبة إللٌم حضرموت ،بنا ًء على الشروط الخاصة بطلبة اإلللٌم ،بحٌثٌخصص لهم  %70من المماعد المحددة ،و  %30تخصص للطلبة من أبناء اإلللٌم
الممٌمٌن فً المملكة العربٌة السعودٌة ،أو فً الدول األخرى ،بحسب الشروط الخاصة
بذلن.
 لد توفر المؤسسة مماعد برسوم مخفضة فً الجامعات التً ٌتم التولٌع معها على اتفالٌاتوٌتحمل الطالب جمٌع
بهذا الشأن ،و بنا ًء على الشروط الخاصة بالمماعد المخفضة،
التكالٌف.
 .aالطلبه الذٌن ٌحممون شروط المنحة إلى أمرٌكا وكندا وأوروبا فً مرحلة
البكالورٌوسٌ ،حك لهم اختٌار التخصص الذي ٌرغبون فٌه ،باستثناء تخصصات
الطب المختلفة ،كما ٌحك لهم تغٌٌر بلد المنحة بحسب رغبتهم ،ضمن الدول التً
تعتمدها المؤسسة ،وال ٌحك للطالب التغٌٌر مرة أخرى الى اإلختٌار األول.
 ٌمتصر االبتعاث للدكتوراه على التخصصات التً توافك علٌها جامعة حضرموت أونظرا لحاج ٍة ك ٍّل منهما إلى هذه التخصصات ،بحٌث ٌجب على طا ِلبً
جامعة عدنً ،
ُ
التنسٌك مع جامعة حضرموت أو جامعة عدن للحصول على موافمة الجامعة
االبتعاث
على االبتعاث فً هذا التخصص ،وأخذ ذلن فً االعتبار عند تحدٌد أعداد المنح مع
االلتزام بشروط المؤسسة.
[ ٌتم توقٌع اتفاقٌة بٌن الطالب والجامعة تقضً ْ
تخرجه بالعمل فً
بأن ٌلتزم الطالب بعد ُّ
الجامعة ،عند توافر الخانة الوظٌفٌة ،أو التعاقد معها ،وانَّ الجامعة غٌر ُم ْل َز َمة بتوظٌف
الطالب فً حالة عدم توافر الخانة الوظٌفٌة ].
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شرٔط انذصٕل عهٗ يُذح دراسيح
أوال :مرحلة البكالورٌوس
في جًيع األدٕال يجة يالدظح أٌ تذقيق انشرٔط ٔانًعايير ال يعُي انًٕافقج عهٗ
انًُخج اندراسيجٔ ،ذنك أٌ اعتًاد انًُخ ج يرتثظ تتٕ افر انًقاعد انًتاح ج ،تذسة
انًيزاَياخ انًعتًدج.
ٔإذا ت َّى اعتًا ُد انًُذح يجة عهٗ انطانة االنتزاو تثُٕد الئذح االتتعاث انًعتًدج يٍ
قثم يؤسسح دضريٕخ نهتًُيح انثشريح.
الطلبة من داخل إقلٌم حضرموت
ٕ
ٖ
ٗ
٘

ٔ

 أن ٌكون الطالب حاصال على الثانوٌة العامة أو ما ٌعادلها ،من جهة ت عترف بها وزارةالتعلٌم العالً الٌمنٌة ،وٌتم تصدٌمُها من لبل الوزارة.
 أن ٌدخل الطالب اختبار المفاضلة الذي تجرٌه المؤسسة. أن ٌكون معدل الطالب فً الثانوٌة ال ٌمل عن  %90وٌحك للمؤسسة تغٌٌر ذلن بحسبالضرورة.
 ٌتم حساب النسبة الموزونة وتسمى (الموزون) كاآلتً:( %40من معدل الثانوٌة العامة  %60 +من درجة اختبار المفاضلة) ،وٌحك للمؤسسة
تغٌٌر ذلن بحسب ماتراه مناسبا.
 ٌتم تطبٌك الجدول اآلتً بالنسبة لدول االبتعاث ،وٌحك للمؤسسة ،بحسب ماتراه مناسبا،تغٌٌر دول االبتعاث أو معدل الموزون ،أو ما ٌنطبك على معدل الموزون.
الموزون [ = أو > من
دولة االبتعاث
المجموعه
]
%90
األولى أمرٌكا  /كندا  /دول أوروبا
%85
الثانٌه مالٌزٌا ،لبرص التركٌة ،األردن ،مصر ،الهند
%80
الٌمن (جامعة حضرموت ،جامعة عدن)
الثالثه
الرابعه الحصول على ممعد فً برامج الدبلوم فً الكلٌات %80 - %70
التمنٌة بمالٌزٌا أو الفلبٌن أو غٌرهما

 - ٙاختٌار التخصص
 المجموعه األولى :الطلبة الذٌن ٌحققون موزونًا ٌساوي أو أعلى من %90
 .aلهم حرٌة اختٌار التخصص ،باستثناء تخصص الطب بأنواعه ،كما ٌحك لهم
تغٌٌر بلد المنحة ،لمره واحده فمط ،بحسب رغبتهم ضمن الدول التً تعتمدها
المؤسسة .وال ٌحك للطالب التغٌٌر مرة أخرى الى اإلختٌار األول.
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َ .bم ْن ٌرغب فً تخصص الطب من طلبة إقلٌم حضرموت فبإمكانهم التنافس ،وذلن
بالرٌاض –
بحسب نسبة الموزون ،على المماعد المتاحة فً جامعة الفٌصل
المملكة العربٌة السعودٌة ،مع ضرورة تحمٌك معاٌٌر الجامعة.
 .cلد تتوفر للمجموعه األولى مماعد للطب البشري أو طب األسنان فً مالٌزٌا ،وإذا
تم ذلن فسٌتم التنافس علٌها حسب نسبة الموزون.
 المجموعه الثانٌه :الطلبة الذٌن ٌحققون موزونًا ٌساوي أو أعلى من

 %85وأقل

من %90
 .aالمماعد المخصصة للهندسة تمثل  %20من مجموع المماعد وسٌتم التنافس علٌها
بحسب نسبة الموزون.
 .aعلى الطالب أن ٌحدد بحسب األولوٌة عشرة تخصصات ،من عدد التخصصات
المعروضة ،على أن ٌتم اختٌار التخصص عند التسجٌل فً الجامعة من لبل
المؤسسة ،بحسب المماعد المتوافرة .وستموم المؤسسة بتسجٌل الطلبه فً
الجامعات.
َ .bم ْن ٌرغب فً تخصص الطب أو الهندسة ٌمكنه التمدٌم فً جامعة حضرموت أو
جامعة عدن ،على أن ٌحمك شروط الجامعة ،وستموم المؤسسة بالمساعدة لدر
اإلمكان للحصول على ممعد له.
 المجموعه الثالثه :الطلبة الذٌن ٌحققون موزونًا ٌساوي أو أعلى من  %80وأقل
من %85
ٌمكنهم التسجٌل فً جامعة حضرموت أو جامعة عدن ،على أن ٌحمموا شروط
الجامعة ،فً التخصص الذي ٌرغبون فٌه ،وستموم المؤسسه بمساعدة الطلبة لدر
اإلمكان على الحصول على مماعد دراسٌة.
 المجموعه الرابعه :الطلبة الذٌن ٌحققون موزونًا ٌساوي أو أعلى من  %70وأقل
من %80
تتٌح المؤسسة لهذه الشرٌحة من الطلبة االلتحاق بالكلٌات التمنٌة فً الفلبٌن أو
مالٌزٌا ،أو غٌرها من الدول ،للحصول على دبلوم فً التخصصات التمنٌة.
 - 7شروط عامة
ٔ .أالَّ ٌَمضً على الحصول على الثانوٌة أو ما ٌعادلها أكثر من عامٌن
ٕ .أالَّ ٌزٌد عمر الطالب عن  25سنة
ٖ .فً حالة المنافسة على المماعد المتوافرة ،وت َساوي الموزون ،ستتم المفاضله بنا ًء على
آخر ت ُ ِعدُّه المؤسسةُ لهذا
الممابلة الشخصٌة ،أو دخول المتنافسٌن
اختبار مفاضل ٍة َ
َ
الغرض.
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ٗ .اجتٌاز الممابلة الشخصٌة ل َم ْن ٌرغب فً تخصصات العلوم اإلنسانٌة (لانون ،علوم
سٌاسٌة ،عاللات دولٌة ودبلوماسٌة ،إعالم ،وغٌرها) ،وللمؤسسه الحك فً عمل
الممابالت الشخصٌه للطلبه ذو التخصصات األخرى حسب ماتراه مناسبا
٘ .الحصول على درجة ال  TOEFLأو ال  IELTSالتً تطلبها الجامعات فً دول
االبتعاث ،أو اجتٌاز اختبار اللغة اإلنجلٌزٌة الذي تمدمه تلن الجامعات ،بحسب
ماتمرره المؤسسة.
 .ٙسوف تتولى المؤسسة تأهٌل الطلبة الممٌمٌن فً حضرموت فً اللغة اإلنجلٌزٌة؛
للوصول إلى المستوٌات أو الدرجات المطلوبة للتسجٌل فً الجامعات ،بحسب ما
تمرره المؤسسةُ ،وفً خالل المدة التً تحددها ،من خالل معهد أمٌدست فً عدن أو
 TOEFLأو
أي معهد آخر ،وإذا لم ٌتم تحمٌك المستوٌات أو الدرجات المطلوبة (
 )IELTSخالل هذه المده تسمط المنحة عن الطالب.
 .7بالنسبة للدراسة فً أمرٌكا أو كندا ٌنبغً الحصو ُل على لٌول غٌر مشروط من إحدى
الجامعات المعتمدة من لبل المؤسسة.
 .8أن ٌكون لدى الطالب جواز سفر ساري المفعول لمدةٍ ال تمل عن سنتٌن.
 .9أن ٌكون الئما طبٌا بحسب تمرٌر طبً معتمد.
ٓٔ .عدم الحصول على منحة من جهة أخرى.
ٔٔ .أن ٌحترم الطالب المرشح لوانٌن البلد الذي ٌدرس فٌه ،وأن ٌتحلَّى بسمعة شخصٌة
ومهنٌة ط ٌِّ َبة ،تتوافك مع أهداف ولواعد و لوائح مؤسسة حضرموت للتنمٌة البشرٌة.

انطهثح انًقيًٌٕ في انًًهكح انعرتيح انسعٕديّ أٔ في اندٔل األخرٖ
ٕ
ٖ
ٗ
٘

ٙ
7

8

 أن ٌكون الطالب حاصال على الثانوٌة العامة أو ماٌعادلها ،من جهة ت عترف بها وزارةالتعلٌم فً الدولة التً حصل منها على الشهادة ،وت َّم تصدٌمُها من لبل الوزارة.
 أن ٌدخل اختبار المدرات والتحصٌلً بالنسبة لطلبة المملكة العربٌة السعودٌة. أن ٌكون معدل الثانوٌة ال ٌمل عن  %90وٌحك للمؤسسة تغٌٌر ذلن بحسب الضرورة. ٌتم حساب النسبة الموزونة للطلبة من المملكة العربٌة السعودٌة وتسمى (الموزون)كاآلتً:
( %40من معدل التحصٌلً  %30 +من معدل المدرات  %30 +من معدل الثانوٌة)
 بالنسبه للطلبة الممٌمٌن فً الدول األخرى ٌنبغً دخولهم اختبار المفاضلة الذي تمٌمهالمؤسسه فً المكال ،أو المكان الذي تراه مناسبا ،بحسب المواعٌد التً ٌتم اإلعالن عنها.
 ٌتم حساب الموزون للطلبة الممٌمٌن فً الدول األخرى كاآلتً:( %40من معدل الثانوٌة  %60 +من درجة اختبار المفاضلة) ،وٌحك للمؤسسة تغٌٌر
ذلن بحسب ماتراه مناسبا.
 ٌتم تطبٌك الجدول اآلتً بالنسبة لدول االبتعاث ،وٌحك للمؤسسة ،بحسب ماتراه مناسبا،تغٌٌر دول االبتعاث أو معدل الموزون ،أو ما ٌنطبك على معدل الموزون.
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دولة االبتعاث
أمرٌكا  /كندا  /دول أوروبا
مالٌزٌا ،لبرص التركٌة ،األردن ،مصر ،الهند
الٌمن (جامعة حضرموت ،جامعة عدن)
الحصول على ممعد مخفض بحسب االتفالٌات مع
الجامعات فً مالٌزٌا أوغبرها

الموزون [ = او >
من ]
%95
%90
%85
%85 - %80

 - 9اختٌار التخصص
 المجموعه األولى :الطلبة الذٌن ٌحققون موزونا ٌساوي أو أعلى من %95
.a

.b
.c
.d

ٌمكن للطالب الترشح للحصول على منحة كاملة من المؤسسة ،كما ٌحك للطالب
تغٌٌر بلد االبتعاث بحسب رغبته ،مرة واحده فمط ،ضمن الدول التً تعتمدها
المؤسسة .وال ٌحك للطالب تغٌٌر بلد المنحه مرة أخرى الى البلد األول.
للطالب حرٌة اختٌار التخصص عدا تخصص الطب بأنواعه
ٌتم اعتماد المنحة بعد إجراء الممابلة الشخصٌة ،والتحمك من استحماق الطالب
للمنحة الكاملة.
َم ْن ٌرغب فً تخصص الطب بإمكانه التمدُّم مباشرة إلى جامعة الفٌصل بالرٌاض
– المملكة العربٌة السعودٌة ،بطلب منحة من الجامعة ،مع ضرورة تحمٌك معاٌٌر
الجامعة .وإذا تحصل الطالب على جزء من المنحة ٌمكنه التمدم للمؤسسة بطلب
دعم منها ،وستنظر المؤسسة فً نسبة الدعم الذي ستمدمه له ،بحسب امكاناتها،
والمٌزانٌات المعتمدة لها.

 المجموعه الثانٌه :الطلبة الذٌن ٌحققون موزونا ٌساوي أو أعلى من

 %90وأقل

من %95
.b
.c

.d

.e

 %20من مجموع المماعد ،وسٌتم التنافس

المماعد المخصصة للهندسة تمثل
علٌها بحسب نسبة الموزون.
على الطالب أن ٌحدد ،بحسب األولوٌة ،عدد عشرة من التخصصات المعروضة،
على أن ٌتم اختٌار التخصص بحسب المماعد المتوافره عند التسجٌل من لبل
المؤسسة .وستموم المؤسسة بتسجٌل الطلبه فً الجامعات.
سوف تتحمل المؤسسة رسوم الدراسة والتأمٌن الطبً المرتبط بالجامعات،
وٌتحمل الطالب مصارٌف السكن والمعٌشة ،ولن تكون المؤسسة مسئولة عن أي
مصارٌف أخرى.
ٌتم اعتماد المنحة بعد إجراء الممابلة الشخصٌة
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َ .fم ْن ٌرغب فً تخصص الطب أو الهندسة ٌمكنه التمدٌم فً جامعة حضرموت أو
جامعة عدن ،على أن ٌحمك شروط الجامعة ،وستموم المؤسسة بالمساعدة ،لدر
اإلمكان؛ للحصول على ممع ٍد له.
 المجموعه الثالثه :الطلبة الذٌن ٌحققون موزونا ٌساوي أو أعلى من

 %85وأقل

من %90
ٌ .aمكنهم التسجٌل فً جامعة حضرموت أو جامعة عدن ،على أن ٌحمموا شروط
الجامعة ،وستموم المؤسسه بالمساعدة ،لدر اإلمكان ،للحصول على لبول لهم.
ت المؤسسةُ
ٌ .bمكن أن توفر المؤسسه مماعد برسوم مخفضة فً الجامعات التً ولَّعَ ِ
معها اتفالٌاتٍ ،فً مالٌزٌا أو الدول األخرى ،على أن ٌتحمل الطالب الرسوم
وتكالٌف السكن والمعٌشة ،وال تتحمل المؤسسة أي مصارٌف على اإلطالق.
 المجموعه الرابعه :الطلبة الذٌن ٌحققون موزونا ٌساوي أو أعلى من  %80وأقل
من %85
ٌمكن أن توفر المؤسسه لهذه الشرٌحة من الطلبة مماعد برسوم مخفضة فً الجامعات
ت المؤسسةُ معها اتفالٌاتٍ ،فً مالٌزٌا أو الدول األخرى ،على أن ٌتحمل
التً ولَّعَ ِ
الطالب الرسوم وتكالٌف السكن والمعٌشة ،وال تتحمل المؤسسة أي مصارٌف على
اإلطالق.
ٓٔ -
ٔ
ٕ
ٖ

ٗ

٘

شروط عامة
 أالَّ ٌمضً على الحصول على الثانوٌة أكثر من عامٌن. أالَّ ٌزٌد عمر الطالب عن  25سنة. فً حالة المنافسة على المماعد المتوافرة ،وت َساوي الموزون ،ستتم المفاضلة بنا ًء علىآخر ت ُ ِعدُّه المؤسسةُ لهذا
الممابلة الشخصٌة ،أو دخول المتنافسٌن
اختبار مفاضل ٍة َ
َ
الغرض.
 اجتٌاز الممابلة الشخصٌة ل َم ْن ٌرغب فً تخصصات العلوم اإلنسانٌة (لانون ،علومسٌاسٌة ،عاللات دولٌة ودبلوماسٌة ،إعالم ،وغٌرها) ،وللمؤسسه الحك فً عمل
الممابالت الشخصٌه للطلبه ذو لتخصصات األخرى حسب ماتراه مناسبا
 -الحصول على درجة ال  TOEFLأو ال  IELTSالتً تطلبها الجامعات فً دول

االبتعاث ،أو اجتٌاز اختبار اللغه اإلنجلٌزٌة الذي تمدمه تلن الجامعات.
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Scholastic Aptitude ( SAT
 - ٙالحصول على الدرجة المطلوبة فً اختبار ال
أو االختبارات التً
 )Testبحسب متطلبات الجامعات التً ٌتمدم إلٌها الطالب،
تجرٌها تلن الجامعات.
ي ٍ من المعاهد
ة
 - 7على الطالب فً المملكة العربٌة السعودٌة دراسة اللغة
اإلنجلٌزي فً أ ّ
المعت َم َدة فً المملنة ،أو االعتماد على الدراسة الذاتًة ،وبالتالً اجتٌاز اختبار التوفل
 TOEFLأو األٌلتس  IELTSوالحصول على الدرجة المؤهلة للمبول غٌر المشروط
فً الجامعة التً ٌتمدم إلٌها.
 - 8لن تتحمل المؤسسه تكالٌف دراسة اللغه اإلنجلٌزٌه أو رسوم االمتحانات
 - 9بالنسبة للدراسة فً أمرٌكا أو كندا ٌنبغً حصول الطالب على قبول غٌر مشروط من
إحدى الجامعات المعتمدة من لبل المؤسسة.
ٓٔ -أن ٌكون لدى الطالب جواز سفر ساري المفعول ،لمدةٍ ال تمل عن سنتٌن.
ٔٔ -أن ٌكون الئما طبٌا بحسب تمرٌر طبً معتمد.
ٕٔ -عدم الحصول على منحة من جهة أخرى
ٖٔ -أن ٌحترم الطالب المرشح لوانٌن البلد الذي ٌدرس فٌه ،وأن ٌتحلَّى بسمعة شخصٌة
ومهنٌة طٌبة ،تتوافك مع أهداف ولواعد و لوائح مؤسسة حضرموت للتنمٌة البشرٌة.
____________________________________________________________
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شرٔط انذصٕل عهٗ يُذح دراسيح
ثاَيا :يردهح انًاجستير ٔاندكتٕراِ
في جًيع األدٕال يجة يالدظح أٌ تذقيق انشرٔط ٔانًعايير ال يعُي انًٕافقج عهٗ
انًُخج اندراسيجٔ ،ذنك أٌ اعتًاد انًُخ ج يرتثظ تتٕ افر انًقاعد انًتاح ج ،تذسة
انًيزاَياخ انًعتًدج.
ٔإذا ت َّى اعتًا ُد انًُذح يجة عهٗ انطانة االنتزاو تثُٕد الئذح االتتعاث انًعتًدج يٍ
قثم يؤسسح دضريٕخ نهتًُيح انثشريح.
انطهثّ يٍ داخم إقهيى دضريٕخ
ٔ

ٕ

ٖ

ٗ

٘
ٙ

7
8

 أن ٌكون الطالب المتمدم لدرجة الماجستٌر حاصال على شهادة البكالورٌوس عن3
ٌمض علٌها أكثر من
معترف بها ،ولم
طرٌك الدراسة باالنتظام ،من جامعة
ِ
َ
سنوات ،وأالَّ ٌَ ِزٌ َد عمر المتمدم عن  30سنة.
 طلبة الماجستٌر :الحصول على معدل ال ٌمل عن  %88أو معدل تراكمً ال ٌمل عن 4.5من  5.0فً مرحلة البكالورٌوس ،وٌمكن للمؤسسة لبول الطالب إذا كان من
الخمسة األوائل فً بعض التخصصات التً تحددها المؤسسةُ.
 أن ٌكون الطالب المتمدم لدرجة الدكتوراه حاصال على شهادة الماجستٌر عن طرٌكمعترف بها ،ولم ٌمضً علٌها أكثر من  3سنوات ،وأالَّ
الدراسة باالنتظام ،من جامعة
َ
ٌزٌد عمر المتمدم عن  35سنة.
 طلبة الدكتوراه  :الحصول على معدل ال ٌمل عن  %88أو معدل تراكمً ال ٌمل عن 4.5من  5.0فً مرحلتً البكالورٌوس والماجستٌر ،وٌمكن للمؤسسة لبول الطالب
إذا كان من الخمسة األوائل فً بعض التخصصات التً تحددها المؤسسةُ.
Research
كون دراسة الطالب للماجستٌر معتمدة على األبحاث فمط (
 فً حالةِ
 )baseفال بُ َّد أن ٌكون حاصال على تمدٌر امتٌاز.
 على طالب الدكتوراه الحصول على موافقة من جامعة حضرموت أو جامعة عدنعلى االبتعاث فً التخصص المطلوب ،بحسب حاجة الجامعة ،و الموافقة فً حالة
كون الدراسة قائمة على األبحاث فقط (  ،)Research baseعلى أن ٌتم توقٌع
اتفاقٌة بٌن الطالب والجامعة تقضً ْ
بأن ٌلتزم الطالب بالعمل فً الجامعة بعد
تخرجه ،عند توافر الخانة الوظٌفٌة ،أوالتعاقد معها ،وأنَّ الجامعة غٌر ُم ْل َز َمة
ُّ
بتوظٌف الطالب فً حالة عدم توافر الخانة الوظٌفٌة.
 الحصول على درجة ال  TOEFLأو ال  IELTSالتً تطلبها الجامعات فً دولاالبتعاث ،أو اجتٌاز اختبار اللغه اإلنجلٌزٌة الذي تمدمه تلن الجامعات.
(Graduate Record (GRE
 الحصول على الدرجة المطلوبة فً اختبار الGraduate (GMAT
Examinationبالنسبة للتخصصات العلمٌة و
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 )Management Admission Testفً التخصصات اإلدارٌة بحسب ماتحدده
الجامعات فً بلد االبتعاث.
 - 9سوف تتولى المؤسسة تأهٌل الطلبه الممٌمٌن فً حضرموت فً اللغة اإلنجلٌزٌة؛
للوصول إلى المستوٌات أو الدرجات المطلوبة للتسجٌل فً الجامعات خالل المده التً
تحددها ،من خالل معهد أمٌدست فً عدن أو أي معهد آخر ،وإذا لم ٌتم تحمٌك

المستوٌات أو الدرجات المطلوبة فً خالل هذه المدة تسمط المنحة عن الطالب.
ٓٔ  -ست ُ َم ِ ّكن المؤسسةُ
الطالب من التمدٌم للحصول على الدرجة المطلوبة فً ال GRE
َ
أو ال  GMATمن معهد أمٌدست أو غٌره.
ٔٔ -على طالب الدكتوراه أن ٌكون لدٌه فً األلل ثالثه (  )3أبحاث أو مماالت علمٌة،
معترف بها.
نُ ِش َر منها فً األلل اثنان ،فً مجالت علمٌه
َ
ٕٔ ٌ-كون الطالب مسئوال عن الحصول على لبول غٌر مشروط فً إحدى الجامعات
المعت َم َدة من لبل المؤسسة ،وفً أحد التخصصات التً توافق علٌها المؤسسة ،والتً
توافق علٌها جامعة حضرموت أو جامعة عدن فً مرحلة الدكتوراه  ،وفً خالل
المدة التً ٌتم تحدٌدها من لبل المؤسسة .وفً حالة عدم تمكن الطالب من الحصول
على لبول خالل هذه المدة تُمدَّد له ال ُم َّدة ُ فصال واحدا فمط ،وبعدئ ٍذ ت ُ ْس َحب منه المنحة
إذا لم ٌتم الحصول على لبول.

ٖٔ -أن ٌكون لدى الطالب جواز سفر ساري المفعول لمدة ال تمل عن سنتٌن.
ٗٔ -أن ٌكون الئما طبٌا بحسب تمرٌر طبً معتمد.
٘ٔ -عدم الحصول على منحة من جهة أخرى.
- ٔٙأن ٌحترم الطالب المرشح لوانٌن البلد الذي ٌدرس فٌه ،وأن ٌتحلَّى بسمعة شخصٌة
ومهنٌة طٌَّبة ،تتوافك مع أهداف ولواعد ولوائح مؤسسة حضرموت للتنمٌة البشرٌة.

انطهثح انًقيًٌٕ في انًًهكح انعرتيح انسعٕديح أٔ اندٔل األخرٖ
ٔ  -أن ٌكون الطالب المتمدم لدرجة الماجستٌر حاصال على شهادة البكالورٌوس عن
ٌمض علٌها أكثر من
معترف بها ،ولم
طرٌك الدراسة باالنتظام ،من جامعة
ِ
َ
سنوات ،وأالَّ ٌزٌد عمر المتمدم عن  30سنة.

3
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ٕ  -طلبة الماجستٌر  :الحصول على معدل تراكمً ال ٌمل عن  4.5من  5.0أو  3.5من
 4.0فً مرحلة البكالورٌوس.
أما بالنسبه لطلبة الدول األخرى فالبد من الحصول على معدل تراكمً ال ٌمل عن
تمدٌر (جٌد جدا) مرتفع ،فً مرحلة البكالورٌوس ،بحسب نظام العالمات والتمدٌرات
لكل جامعة ،الذي تمره اللجنة األكادٌمٌة بالمؤسسة.
ٖ  -أن ٌكون الطالب المتمدم لدرجة الدكتوراه حاصال على شهادة الماجستٌر عن طرٌك
ٌمض علٌها أكثر من  3سنوات ،وأالَّ
معترف بها ،ولم
الدراسة باالنتظام ،من جامعة
ِ
َ
ٌزٌد عمر المتمدم عن  35سنة.
ٗ  -طلبة الدكتوراه  :الحصول على معدل تراكمً ال ٌمل عن  4.5من  5.0أو  3.5من
 4.0فً مرحلتً البكالورٌوس و الماجستٌر.
أما بالنسبه لطلبة الدول األخرى فالبد من الحصول على معدل تراكمً ال ٌمل عن
تمدٌر (جٌد جدا) مرتفع فً مرحلتً البكالورٌوس والماجستٌر ،بحسب نظام العالمات
والتمدٌرات لكل جامعة ،الذي تمره اللجنة األكادٌمٌة بالمؤسسة.
Research
كون دراسة الطالب للماجستٌر معتمدة على األبحاث فمط (
٘  -فً حالة
ِ
 )baseفال بُ َّد أن ٌكون حاصال على تمدٌر امتٌاز.
 - ٙعلى طالب الدكتوراه الحصول على موافقه من جامعة حضرموت أو جامعة عدن
على االبتعاث فً التخصص المطلوب ،بحسب حاجة الجامعة ،والموافقة فً حالة
كون الدراسة قائمة على األبحاث فقط (  ،)Research baseعلى أن ٌتم توقٌع
اتفاقٌه بٌن الطالب والجامعة تقضً ْ
بأن ٌلتزم الطالب بالعمل فً الجامعة بعد
تخرجه ،عند توافر الخانة الوظٌفٌة ،أوالتعاقد معها ،وأنَّ الجامعة غٌر ُم ْل َز َمة
ُّ
بتوظٌف الطالب فً حالة عدم توافر الخانة الوظٌفٌة.
(Graduate Record
GRE
 - 7الحصول على الدرجة المطلوبة فً اختبار ال
(Graduate
GMAT
)Examinationبالنسبه للتخصصات العلمٌة و
) Management Admission Testفً التخصصات اإلدارٌة بحسب ما تحدده
الجامعات فً بلد االبتعاث.
اإلنجلٌزي فً أي من المعاهد
ة
 - 8على الطالب فً المملكة العربٌة السعودٌة دراسة اللغة
المعتمدة فً المملنة ،أواالعتماد على الدراسة الذاتًة ،وبالتالً اجتٌاز اختبار التوفل
 TOEFLأو األٌلتس  IELTSوالحصول على الدرجة المؤهلة للمبول غٌر المشروط
فً الجامعة التً ٌتمدم إلٌها.
 - 9لن تتحمل المؤسسه تكالٌف دراسة اللغه اإلنجلٌزٌه أو رسوم االمتحانات للغه أو ال
 GREأو ال GMAT
ٓٔ -على طالب الدكتوراه أن ٌكون لدٌه فً األلل ثالثة أبحاث أو مماالت علمٌة ،نشر
معترف بها.
منها فً األلل اثنان ،فً مجالت علمٌه
َ
ٔٔ ٌ-كون الطالب مسئوال عن الحصول على لبول غٌر مشروط فً إحدى الجامعات
المعت َم َدة من لبل المؤسسة ،وفً أحد التخصصات التً توافق علٌها المؤسسة فً
10
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مرحلة الماجستٌر ،والتً توافق علٌها جامعة حضرموت أو جامعة عدن فً مرحلة
الدكتوراه ،وفً خالل المدة التً ٌتم تحدٌدها من لبل المؤسسة .وفً حالة عدم تمكن
الطالب من الحصول على لبول خالل هذه المدة ت ُ َمدَّد له ال ُم َّدة ُ فصال واحدا فمط،
ب منه المنحةُ إذا لم ٌتم الحصول على لبول.
وبعدئ ٍذ ت ُ ْس َح ُ
ٕٔ -أن ٌكون لدى الطالب جواز سفر ساري المفعول لمدة ال تمل عن سنتٌن.
ٖٔ -أن ٌكون الئما طبٌا بحسب تمرٌر طبً معتمد.
ٗٔ -عدم الحصول على منحة من جهة أخرى.
٘ٔ -أن ٌحترم الطالب المرشح لوانٌنَ البلد الذي ٌدرس فٌه ،وأن ٌتحلَّى بسمعة شخصٌة
ومهنٌة ط ٌِّبة ،تتوافك مع أهداف ولواعد ولوائح مؤسسة حضرموت للتنمٌة البشرٌة.
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