
 وزارة التعليم العالي
 مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهـد

 7102عـام 

 
 بيــــــان صــحـــفـــي

 عن نتائج قبول الطالب الحاصلين علي
 بالجامعات والمعاهد   الثانوية العامة

 1027المرحلة الثانية عام 

    م اس الفترة من فو تالمرحلة عن طرفي شيييبكة ارنترنطالب هذه رغب ت بدأ مكتب التنسيييفي اس اسيييت ب

وا  ً لشيييراال المعمول المةلنة ذ هذا 52/7/5107الموااي  السيييبتحتى فوم  52/7/5107الموااي  الثالث ء

 -فلس:كم  واألعداد الم ررة لهذه المرحلة ك ن الحد األدنى وقد 

 عدد الطالب الحـــد األدنى الشعبــة

 110111 فأكثر %70.01درجة فأكثر أي 413 الشعب العلمية

 61004 فأكثر%70.74درجة فأكثر أي 100 المجموعة األدبية

 122001 اإلجمالي

  من  لثي نفةكي نيت نتي اب قبو  طالب المرحلية اووقيد انهس مكتيب التنسيييييييفي أعمي ليي اس المواعفيد المحيددة

 -الح صلفن على الث نوفة الة مة على الوعي الت لس:

 : عدد الطالب المتقدمين- 

 ارعم لس الشةبة األدبفة الشةب الةلمفة

001222 50112 020111 

 

  برغباتهم عن طريق شححححححبكة ا نترنت من طالبا عن التقدم  ( 2217   )عدد وبذلك يتضحححححح  ت ل

 طالب هذه المرحلة.

 :عدد الطالب المرشحين في المرحلة الثانية- 

 اإلجمالي الشعبة األدبية الشعب العلمية البيان

 061022 51105 21502 كليات جامعية

 05122 650 05665 معاهد تابعة للوزارة

 020225 50112 001252 اإلجمالي

 حا ت استنفاد الرغبات:

(دطالبادوطالبةدرغباتهمدمندطالبدالشتت ادال ية،ةودوكللدلفيتتة،دهمدرغبالدلتي،الدد64استتفد عددع  د

دالدتفداسادمعدمجةوعد رجاتهم.
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 (1) 
 

 
 

 

 :قد تم العمل في هذه المرحلة وفقا لما يلي- 

  في والمسحححححجلة علي الموقا وفقا  أل ر تسحححححجيل قام ب  الطالب التزم المكتب عند الترشحححححي  برغبات الطالب

 حدود القواعد والشروط .

 المرحلتين  طالبا في(    511115   )عدد بإعالن نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسحححيق قد أتم توزيا

 العمل.فقط من بدء  أسبوعيناألولى والثانية  الل 

 . بطاقحححة الترشحححي  التحححي يحصحححل عليهحححا الطالحححب مجحححرد ا طحححار بترشحححيح  وليسحححت مسحححتند رسحححمي لقيحححد

 الطالب.

  تعتبحححر  غيحححة  ذا تحححم تحويلححح  )بطاقحححة الترشحححي  التحححي يسحححت رجها الطالحححب مبدئيحححة قبحححل تقليحححل ا غتحححراب 

 . (  الل مرحلة تقليل ا غتراب علي موقا التنسيق ا لكتروني

 رشحححيحات النهائيحححة للكليحححات بعحححد اعحححالن نتيجحححة التححححويالت ا لكترونيحححة سحححو  يحححتم ارسحححال كشحححو  الت

 . للمرحلتين األولي والثانية

  هسالمطلوبة للت دفمه  للكلفة او المةهد المرشل الفي الط لب  األوراق :- 
 .) استمارة النجاح ( ا ستمارة البيضاء الدالة علي النجاح -

 .شهادة الميالد األصلية  -

 صور ش صية.( 2دد)ـع -

 فقط. للذكور( جند للطالب 1نموذج) -

 .حافز رياضيشهادة التفوق الرياضي للحاصلين علي  -

 تحوفالت ت لف  االغتراب:

 -: او  : التحويل بين الكليات الجامعية

أمام الطالب المرشحححححين في المرحلتين األولى والثانية  باب التحويالتسححححيتم فت   تيسححححراعلي ابنائنا الطالب  -

 وذلححك  الل الفترة من يوم( %20)لتقليححل ا غتراب المنححاغر وغير المنححاغر وفى حححدود النسحححححححبححة المقررة 

وذلك عن طريق موقا مكتب التنسيق  4/8/1027 الموافق  ال ميس حتى يوم  8/1027 /2الثالثاءالموافق

 الشحححأن ابهذ لمجلس األعلى للجامعاتللشحححروط والقواعد المنغمة والصحححادرة من اوفقا  ا نترنت على شحححبكة 

 -المتضمنة مايلي :

 للقطاع . األدنىالتحويل المناغر يكون في حدود الحد  -

  للكلية المراد التحويل  ليها. األدنىالتحويل غير المناغر باستيفاء الحد  -

 

 مؤشرات المرحلة الثانية
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 ا لتزام بقواعد التوزيا الجغرافي . -

 . طريق موقا التنسيق ا لكتروني فقط التحويل عن -

  توجد تحويالت ورقية. -

 التحويل يكون لمرة واحدة فقط. -

 التي  عقدت قبل غهورا تبار القدرات  اجتياز)مثل  اسححححتيفاء الشححححروط اإلضححححافية للكلية المراد التحويل  ليها -

 (.نتيجة الثانوية العامة

 . العامة الثانوية شهادةالطالب في تكون المفاضلة بين الطالب علي اساس مجموع درجات  -

 

   -:للمرحلة الثالثة وعدد طالبهاللتقدم الحد األدنى 
 

وكيذل    5107أمي م ب فية الطالب الني عحفن اس اليدور األو  للثي نوفية الةي مية هيذا الةي م  بي ب ال بو  ت رر اتل -

المتخلففن من المرحلتفن األولى والثيي نفييةذ لتسيييييييعفيي  رغبيي تهم عن طرفي ارنترنييت وذليي  ع ييب  عالن نتيي اب 

 :التحوفالت وذل  وا  ً لم  فلس
 العدد  الحد األدنى الشعبة

 الشعب العلمية
 %50درجة  بنسبة  105

54785 
 94422 الشعبة األدبية

 87233 اإلجمالي
 

 . 5107الث نس للث نوفة الة مة هذا الة م  الدور امتح نن الذفن سفؤدوهذا ب رض اة  لى الطالب  -

 لففونف  االتصييي   ت مكن للط لبة ففموقع التنسيييفي االلكترون الدخو  على كفففة اسيييتفسييي ر عن أي ح لة وعود واس

 .  تأوالمح اظ  موقع من ال  هرة أيمن  02510 الخط الس خنعلى 

  ت دفم رغب تهمعن فة أبن ان  الطالب  لى االلتزام الدقفي ب لمواعفد واألف م المخصصة لونوعي     . 

  مع الةلم بينن نتفعية ترشيييييييفحي ت المرحلية الثي لثة سيييييييفتم  رع ء  عالنه  حتى فتم تسيييييييعف  رغب ت الطالب

 فعة ترشيييييييفح ت المرحلةثم فتم  عالن نت 5107هذا الة م  الني عحفن اس امتح ن ت الدور الث نس للث نوفة الة مة

 . ك ملة

 ,,, مع أطيب تمنياتنا بالتوفيق                         

 وكل عام وأنتم بخير ,,,,                     

 وزير التعليم العالي
 والبحث العلمي

 
 ( الد عبد الغفار)أ. د./ 

 


