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بيــــــان صــحـــفـــي
عن نتائج قبول الطالب الحاصلين علي
الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد
المرحلة الثانية عام 2018


بدأ مكتب التنسيق في استقبال رغبات طالب هذه المرحلة عن طرينق كنبكة ارنترننت فني التتنرم من ين

االثننني الم افننق  2018/7/23حتنني ي ن ال ماننة الم افننق  2018/7/27فق نا ل لكننرالم الم م ن ل المالنننة
هذا قد كا الحد األدني األعداد المقررم لهذه المرحلة كما يلي-:
عدد الطالب

الشعبــة

الحـــد األدنى

الشعب العلمية

 320درجة فأكثر أي بنسبة  %78.05ألقل من الحد األدنى
المعلن للمرحلة األولي للشعب العلمية.

المجموعة األدبية

 285درجة فأكثر أي بنسبة  %69.51ألقل من  328درجة.
اإلجمالي



144059
53864
197923

قنند انهنني مكتننب التنسننيق أعمالننع فنني الم اعينند المحننددم كانننت نتننالو قبنن ل طننالب المرحلننة الثانيننة

م الحاصلي علي الثان ية الاامة علي ال ع التالي-:


عدد الطالب المتقدمين -:

الكاب الالمية
141178

ار مالي
194400

الكابة األدبية
53222

 وبذلك يتضح تخلف عدد( )3523طالبا عن التقدم برغباتهم عن طريق شببكة اننترنبت مبن طبالب
هذه المرحلة.
 عدد الطالب المرشحين في المرحلة الثانية-:

البيان
كليات جامعية
معاهد اتبعة للوزارة

الشعب العلمية

الشعبة األدبية

اإلجمالي

119688

51139

170827

21072

1181

22253

اإلجمالي

140760

52320

193080

حانت استنفاد الرغبات:
استتتد عدد(تتتد 1320د)دطالبتتتاد طالبتتتغداتبتتتاوذلد د ضلتتتمدلدبتتتلك ذلداتبتتتاسدلمعكتتتاسد دود استتت د تتت د
جلوعد اجاوذل .د
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مؤشرات المرحلة الثانية
 قد تم العمل في هذه المرحلة وفقا لما يلي-:
 التبزم المكتببب عنبد الترشببيح برغببات الطببالب المسبجلة علببي الموقبق وفقبا ت ألخبر تسببجيل قبام بب الطبالب وفببي
حدود القواعد والشروط .
 بإعالن نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق قد أتبم توزيبق عبدد( )320507طالببا فبي المبرحلتين األولبى
والثانية خالل أسبوعين فقط من بدء العمل.
 بطاقببببة الترشببببيح التببببي يحصببببل عليهببببا الطالببببب مجببببرد اخطببببار بترشببببيح وليسببببت مسببببتند رسببببمي لقيببببد
الطالب.
 بطاقبببة الترشبببيح التبببي يسبببتخرجها الطالبببب مبدئيبببة قببببل تقليبببل انغتبببراب( تعتببببر نغيبببة ذا تبببم تحويلببب
خالل مرحلة تقليل انغتراب علي موقق التنسيق انلكتروني ) .
 سبببوف يبببتم ارسبببال كشبببوف الترشبببيحات النهائيبببة للكليبببات بعبببد اعبببالن نتيجبببة التحبببويالت انلكترونيبببة
للمرحلتين األولي والثانية .

 األ راق المطل بة للتقديمها للكلية ا الماهد المركم اليع الطالب هي -:
 انستمارة البيضاء الدالة علي النجاح ( استمارة النجاح ). شهادة الميالد األصلية . عـدد( )6صور شخصية. نموذج( )2جند للطالب للذكور فقط. -شهادة التفوق الرياضي للحاصلين علي حافز رياضي.

تح يالت تقليل

االغتراب:

اونت :التحويل بين الكليات الجامعية -:
-

تيسيرا علي ابنائنا الطالب سيتم فتح باب التحويالت أمام الطبالب المرشبحين فبي المبرحلتين األولبى والثانيبة
لتقليببل انغتببراب المنببارر وغيببر المنببارر وفببى حببدود النسبببة المقببررة ( )%10وذلببك خببالل الفتببرة مببن يببوم
الخميس الموافق  2018/8/2حتى يوم انثنين الموافق 2018/8/6وذلك عبن طريبق موقبق مكتبب التنسبيق
على شبكة اننترنت وفقبا ت للشبروط والقواعبد المنرمبة والصبادرة مبن المجلبس األعلبى للجامعبات بهبذا الشبأن
المتضمنة مايلي -:

 التحويل المنارر يكون في حدود الحد األدنى للقطاع . التحويل غير المنارر باستيفاء الحد األدنى للكلية المراد التحويل ليها.-

انلتزام بقواعد التوزيق الجغرافي .
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 التحويل عن طريق موقق التنسيق انلكتروني فقط . ن توجد تحويالت ورقية. التحويل يكون لمرة واحدة فقط. استيفاء الشروط اإلضافية للكلية المراد التحويل ليها (مثل اجتياز اختبار القدرات). -تكون المفاضلة بين الطالب علي اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

الحد األدنى للتقدم للمرحلة الثالثة وعدد طالبها-:
 -تقرر فتم بناب القبن ل أمنا بقينة الطنالب الننا حي فني الند ر األ ل للثان ينة الاامنة هنذا الانا  2018كنذل

المتخلتنني م ن المننرحلتي األ لنني الثانيننة لتس ن يل رغبنناته عن طريننق ارنترنننت ذلن عقننب عننال نتننالو
التح يالت ذل فقا ل لما يلي:

الشعبة
الشعب العلمية
الشعبة األدبية

الحد األدنى

 205درجة بنسبة %50
اإلجمالي






العدد
56828
31277
88105

هذا بارضافة لي الطالب الذي سيؤد امتحا الد ر الثاني للثان ية الاامة هذا الاا . 2018
في حالة د أي استتسنار عن كيتينة الندخ ل علني م قن التنسنيق االلكتر نني يمكن للطالنب االتصنال تليت نينا
علي الخط الساخ  19468م أي م ق م القاهرم أ المحافظات.
ن ع عناية أبنالنا الطالب لي االلتزا الدقيق بالم اعيد األيا المخصصة لتقدي رغباته .
م ن الال ن بننج نتي ننة تركننيحات المرحلننة الثالثننة سننيت ر نناس عالنهننا حتنني يننت تس ن يل رغبننات الطننالب
النننا حي فنني امتحانننات النند ر الثنناني للثان يننة الاامننة هننذا الاننا  2018ث ن يننت عننال نتي ننة تركننيحات
المرحلة كاملة .

مع أطيب متنياتنا ابلتوفيق ,,,
وكل عام وأنتم خبري ،،،،
وزير التعليم العالي
والبحث العلمي
(أ .د /.خالد عبد الغفار)

