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 م07/9/0447التاريخ :                                              0043/  447-9/ ح ص/  ب ت ح مالمرجع  :   
 
 

 إعــــالن
 ـ

تعلن مؤسسة حضرموت للتنمية البشرية عن إجراء اختبار مفاضلة )تنافسي( ملنح دراسية خارجية وذلك يوم السبت 

 وفق الشروط اآلتية : م يف حمافظة عدن8027 أكتوبر 82املوافق 

 أواًل : املنح العامة :

ذكدورًا وإناادًا يف   حمافظدة عددن   مبددارس   م 8022/8027أن يكون من خرجيي املدارس الثانوية للعام الدراسي  (2

 .القسمني العلمي واألدبي 

راسدي  يف العدام الد  العامدة  ومدا فدويف يف امتندان الشد ادث الثانويدة      %95أن يكون املتقددم ندن ح دل علدد معدد        (8

 آنفًا. إليهاملشار 

 حتريري كما يأتي : متنانأن خيضع املتقدم ال (3

 اللغة االجنليزية(. –األحياء  –الكيمياء  –الفيزياء  –: يف مواد )الرياضيات  القسم العلمي-أ

 مواد فلسفية(. –الرياضيات  –اللغة االجنليزية  –: يف مواد ) اللغة العربية  األدبيالقسم -ب

 :يف اهلند( IT)املعلومات منح تقنية اانيًا : 

 القسدم العلمدي   يف حمافظة عدن مبدارس  م 8022/8027أن يكون من خرجيي املدارس الثانوية للعام الدراسي  (2

 وما فويف. %95احلاصلني يف امتنان الش ادث الثانوية العامة علد معد  من ،  فقط ) بنني وبنات(

 كما يأتي :يف أربع أورايف حتريري  المتنانأن خيضع املتقدم  (8

 ويف نفس موعد ومكان إجرائ ا. املنح العامة: الرياضيات واللغة االجنليزية ، أسوث بطلبة  ورقيتيف -أ

 ختتص بد :إمتنانيتني يف ورقتني -ب

 اسوبية.احل ارات امل*  

 قدرات )ذكاء(.* ال 

فقط و ال يقبدل أي   hadhtech.net ( عرب املوقع االلكرتوني :ITأن يسجل الراغبون يف اجللوس هلذه املنح ) (3

 تسجيل آخر .
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 والرياضيات و اللغدة االجنليزيدة(   ) باستثناء  مجيع ا املنح العامة المتناناتالقسم العلمي اجللوس  لطلبةحيق ال  (4

 .وعلي م اختيار االبتعاث يف واحدث من هذه املنح فقط  معًا منح تقنية املعلومات

 نفس املوقع . ويمكن إرسال االستفسارات عن طريق hadhtech.netتوجد معلومات عن المنحة الدراسية في الموقع  (5

 : اإلجراءاتاالثًا : 

أو ارساهلا عرب املواقع املشار الي ا يف كل مدن املدنح العامدة     ف أخضر عالقيعلد كل طالب وطالبة تسليم مل (أ

 حيتوي علد : (ITومنح تقنية املعلومات )

 معّمدث من مكتب الوزارث. م 8022/8027صورث طبق األصل من ش ادث الثانوية العامة للعام الدراسي  (2

 ذات خلفية بيضاء. 4×2صور شخ ية  4 (8

 صورث من إابات الشخ ية. (3

 االختبارات إجراءماكن أ (ب

 حمافظة عدن  –خور مكسر  -كلية طب االسنان جامعة عدن 

 : األوقاتج( 

 .مكتب العالقات الدولية جبامعة عدنبون يف اجللوس المتنانات هذه املنح يف ن يسجل الراغأ( 2

 م .82/20/8027االختبارات : يوم السبت ( 8

 

 طلبة القسم العلمي :

 لغة إجنليزية ( –أحياء  –كيمياء  –فيزياء  –) رياضيات  20:30 -2املنح العامة :  -أ

 قدرات )ذكاء( (. –م ارات حاسوبية -لغة إجنليزية  -رياضيات ) 2 – 20( : ITمنح ) -ب

 طلبة القسم األدبي :

 مواد فلسفية(. –رياضيات  –لغة إجنليزية  –) لغة عربية  20 – 2:  املنح العامة

 النتيجة وأولوية الرتشح للمنح الدراسية : احتسابرابعًا : كيفية 
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 املنح العامة :-أ

من ش ادث الثانوية العامة وجتمع النسدبتان   %40من معد  الطالب يف مواد االختبارات املذكورث آنفًا و  %20( يؤخذ 2

 .) املوزون (  رجة الطالب التنافسيةلتمثل د

( مدن رابعدًا   2ومدا فدويف يف البندد )    %90( يرشح للمنح الدراسية أفضل الطالب والطالبات الذين حي لون علد معد  8

 : املوضنة يف الرابطاملنح الدراسية املتوفرث ومبا يتفق مع اسرتاتيجية املؤسسة لالبتعاث عدد حسب ،تنازليًا آنفًا 

http://hadhramout-human.com/assets/Uploads/terms.pdf 

 ( :ITمنح تقنية املعلومات )-ب

من معدد  الطالدب يف شد ادث الثانويدة      %50الرياضيات واللغة االجنليزيةً  و  مادتيمن معد  الطالب يف  %50( يؤخذ 2

 من إمجالي معد  حت يل الطالب. %50عن  النسبتنيثل مجمو  ميالعامة حبيث 

العددام مددن درجددة   اإلمجددالياألخددرم مددن   % 50( تؤخددذ درجتددا امل ددارات احلاسددوبية والقدددرات )الددذكاء( لتمثددل الددد     8

 التنافس.

 ( من )ب( آنفًا املعد  املوزون للطالب .8( و)2(  ميثل كل من )3

 . % 20عنمبا ال يقل املوزون  ( )ب(3( يرشح للمنح الدراسية أفضل الطالب والطالبات حت ياًل يف )4

 الدراسدية حسدب عددد املدنح    طالبًا للمقابلة الشخ ية ويتم اختيدار املرشدنني مدن م علدد ضدوئ ا       50خيضع أفضل ( 5

 ومبا يتفق مع اسرتاتيجية املؤسسة لالبتعاث املوضنة يف الرابط : املتوفرث

http://hadhramout-human.com/assets/Uploads/terms.pdf . 

 شروط االختبارات : خامسًا :

أصل بطاقة العائلة املضاف ب ا اسم الطالدب مدع صدورث     أواملدنية  األحوا إحضار إابات الشخ ية : أصل بطاقة  (2

 .م 8022/8027بطاقة دخو  االمتنان لش ادث الثانوية العامة لعام  أومن ا 

 االختبار بالزي املدرسي الرمسي. أاناءااللتزام  (8

 ن ف زمن االختبار. بعد مرور إالال يسمح مبغادرث قاعة االختبار  (3

 جتنب حماولة الغش ن ائيًا ، ويعد الطالب شارعًا يف الغش إذا : (4

 .اإلجابةاستخدم أية وسيلة تساعد علد -
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 مع غريه. اإلجابة، أو دفرت  األسئلةتباد  ورقة -

ة دفددرت إجابددة غددريه مددع التنبيدده بددأن أيددة حالددة غددش أو انتنددا  للشخ ددي  إىلالتندددث مددع غددريه أو أمعددن النظددر -

 حرمان املمتنن من التنافس علد املنح الدراسية املعنية. إىلستؤدي 

 يف قاعة االختبار. أو الساعات احلاسوبية عدم استخدام أج زث اجلوا  )اهلاتفي احملمو ( (5

 قاعة االختبار. إىلعدم إدخا  اآللة احلاسبة  (2

 قاعة االختبار. إىلعدم إدخا  أي سالح أبيض أو ناري  (7

الرتبددوي احلسددن يف التعامددل داخددل وخددارج قاعددة االختبددار ، ومينددع الوقددوف يف املمددرات وبقددرب   التقّيددد بالسددلو   (2

 .االختبارقاعات 

 .إسعاف اسيتم ، يف حالة حدوث حالة مرضية مفاجئه ، ال مسح اهلل  (9

 احلضدور إىل قاعددة االختبددار بدداملركز االختبدداري قبددل بدددء االختبدار بن ددف سدداعة ، علمددًا أن املوعددد احملدددد هددو   (20

 صباحًا. 2، وأن بدء االختبار الساعة  أكتوبر 82السبت 

 دقيقة. 30 كل مادثمدث اختبار  (22

 أية استفسارات : االت ا  علد اهلواتف اآلتية :

 777228537 –املكال 

 777889290/  777442820 –سيئون 

 مع متنياتنا للجميع بالتوفيق


