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 بيــــــان صــحـــفـــي
 عن نتائج قبول الطالب الحاصلين علي

 بالجامعات والمعاهد   الثانوية العامة
 8102عام  الثالثة المرحلة 

عدددن طريدددب  دددب ة  (والثددداني األول )الددددورينبددددك م تدددب التن ددديب لدددي ا دددتهبال رمبدددات طدددالب هددد   المرحلدددة 

 -علي النحو التالي: اإلنترنت

   الموالدددددددب ال دددددددبت   حتددددددد  يدددددددوم 2/8102/ 7الموالدددددددب   الثالثددددددا لدددددددي الفتدددددددر  مدددددددن يدددددددوم  األولالدددددددور

00/2/8102. 

   االثنددددددددين حتدددددددد  يددددددددوم 2/8102/ 01الموالددددددددب   الخمددددددددي مددددددددن يددددددددوم  الدددددددددور الثدددددددداني لدددددددد  الفتددددددددر              

العلميددددة "لجميددددش ال ددددعب  درجددددة 812 هددددو  لهدددد   المرحلددددة  ددددان الحددددد األدندددد وقددددد ،  8102/ 9/ 0الموالددددب

 1" ألدبيةوا

  علي الوجه التالي: الثاني و األولجري العمل به   المرحلة للدورين- 

 األدبيدددددةالثانويدددددة العامدددددة مدددددن ال دددددعب العلميدددددة وال دددددعبة  لددددديالطدددددالب النددددداجحين بددددداق  عدددددداد كجمدددددال  إ                       

  . طالب 22012هو  األولالدور من 

 األدبيدددددددةالعامدددددددة مدددددددن ال دددددددعب العلميدددددددة وال دددددددعبة عدددددددداد الطدددددددالب النددددددداجحين لددددددد  الثانويدددددددة كجمدددددددال  إ                    

 . طالب 082027الدور الثاني هو  من

 مددددن الدددددورين  األدبيددددةالطددددالب الندددداجحين لدددد  الثانويددددة العامددددة مددددن ال ددددعب العلميددددة وال ددددعبة عددددداد كجمددددال  إ

 . طالب 800878هو  (الثانياألول و )

 الثالثددددة يددددد المحدددددد  و انددددت نتددددائج قبددددول طددددالب المرحلددددة وقددددد انهددددي م تددددب التن دددديب كعمالدددده لددددي المواع        

 -عل  الوجه التالي:من الدورين األول والثاني من الحاصلين عل  الثانوية العامة 

 : عدد الطالب المتهدمين- 

 اإلجمالي الشعبة األدبية الشعب العلمية

113911 93998 899833 

 -ة:لثالمرحلة الثالطالب المر حين لي عدد ا
 

 اإلجمالي ال عبة األدبية ال عب العلمية البيان

 743483 44583 08889 كليات جامعية
 37888 58745 73488 معاهد تابعة للوزارة

 810270 27220 002022 اإلجمالي

 نفاد الرمبات:حاالت ا ت

رغ تتتا ،  ذ ل لتتتي لد تتتات ،  رغ تتتات لسبتتتتات    د استتتط  تتت   ة( طالتتتط لطال تتت8838استتتد عد )تتتد  

  جاوع  رجا ، .
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 (8) 

 

 
 

 
 :قد تم العمل لي ه   المرحلة ولها لما يلي- 

  ج ألخددر ت ددجيل قددام بدده الطددالبالتدد م الم تددب عنددد التر ددي  برمبددات الطددالب                الم ددجلة علددي الموقددش ولهددا

 ولي حدود الهواعد وال روط .

 لد  المراحدل ( طالدب وطالبدة 282799) عددد بإعالن نتيجة ه   المرحلة ي ون م تب التن يب قد كتم تو يش 

 .الثالث

  بطاقددددة التر ددددي  التددددي يحصددددل عليهددددا الطالددددب مجددددرد اخطددددار بتر دددديحه ولي ددددت م ددددتند ر ددددمي لهيددددد

 الطالب.

  تعتبدددر الميدددة إ ا تدددم تحويلددده)  بطاقدددة التر دددي  التدددي ي دددتخرجها الطالدددب مبدئيدددة قبدددل تهليدددل االمتدددراب 

 ( .خالل مرحلة تهليل االمتراب علي موقش التن يب االل تروني 

 ت االل ترونيدددة  دددوت يدددتم ار دددال   دددوت التر ددديحات النهائيدددة لل ليدددات بعدددد اعدددالن نتيجدددة التحدددويال

 . الثالثة للمرحلة

 تقديمها للكلية او المعهد المرشح اليه الطالب هي ق  المطلوبة لاألورا:- 

 .) ا تمار  النجاح ( اال تمار  البيضا  الدالة علي النجاح -

  هاد  الميالد األصلية . -

 ( صور  خصية.2دد)ـع -

 لهط. لل  ور( جند للطالب 8نمو ج) -

 .حال  رياضي هاد  التفوق الرياضي للحاصلين علي  -

 

 

 

 الثالثةمؤ رات المرحلة 
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 :تحويالت تقليل االغتراب
 

  و د ل  طدالب الثالثة  المرحلة الطالب  يتم لت  باب التحويالت كمام الطالب المر حين لي كبنائناعلي  رايتي

يددل االمتددراب المنددارر وميددر تهلالمددرحلتين األولددي والثانيددة الدد ين لددم ي ددتفيدوا مددن تهليددل االمتددراب بالتهدددم  ل

           8102 /9 / 2 الموالددب ال ددبت  مددن يددوم( و لدد  خددالل الفتددر  %01المنددارر ولدد  حدددود الن ددبة المهددرر  )

ج  9/8102/ 08 الموالب  األربعا  حت  يوم و ل  عن طريب موقش م تب التن ديب علد   دب ة االنترندت ولهدا

 -يلي : ه ا ال أن المتضمنة مال  األعل  للجامعات لي ادر  من المجلل روط والهواعد المنرمة والص

 .التحويل المنارر ي ون لي حدود الحد األدن  للهطاع 

  .التحويل مير المنارر با تيفا  الحد األدن  لل لية المراد التحويل إليها 

  . االلت ام بهواعد التو يش الجغرالي 

 . التحويل عن طريب موقش التن يب االل تروني لهط 

 توجد تحويالت ورقية. ال 

 .التحويل ي ون لمر  واحد  لهط 

 .)ا تيفا  ال روط اإلضالية لل لية المراد التحويل إليها )مثل اجتيا  اختبار الهدرات 

  .ت ون المفاضلة بين الطالب علي ا ا  مجموع درجات الطالب لي  هاد  الثانوية العامة 

 

 ,,, بالتوفيقألبنائنا الطالب مع أطيب تمنياتنا                               

   

 و ير التعليم العالي
 والبحث العلمي

 
 خالد عبد الغفار()ك. د./ 

 


