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بيــــــان صــحـــفـــي
عن نتائج قبول الطالب الحاصلين علي
الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد
المرحلة األولي عام 2018
 بدأ مكتب التنسيق في استقبال رغبات طالب هذه المرحلة عن طرينق كنبكة ارنترننت فني التتنر من يووم
االثنين الموافق 2018/7/16ولمدة خمسة أيام انتهت يوم الجمعه الموافق .2018 /7/20
 وفقا ً لكرائح المجموع المعلنة  ،هذا وقد كا الحد األدنى واألعداد المقرر لهذه المرحلة كما يلي-:
 شووووعبةالعلوم  :بحنننند ادننننني  394درجننننة فوووو ثر بنسووووبة  ( %96,10و ووووان عوووودد طالبهووووا28001
طالبا).
 .شعبةالرياضوووويات :بحوووود ادنووووي 385درجووووة فوووو ثر بنسووووبة (% 93,90و ووووان عوووودد طالبهووووا
 15267طالبا).
.الشعبة األدبية :بحد ادني328درجة ف ثر بنسبة (%80وكا عدد طالبها  83539طالبا) .
 وبذلك كا إجمالي عدد الطالب المقدر لهذه المرحلة ()126807طالب وطالبة.
 وقنند انهنني مكتننب التنسننيق أعمالننع فنني المواعينند المحنندد وكانننت نتننائو قبننول طننالب المرحلننة االولنني من
الحاصلي على الثانوية العامة على الوجع التالي-:
 عدد الطالب المتقدمين -:







الكعب العلمية

الكعبة األدبية

ارجمالي

43402

82705

126107

وبذلك يتضح تخلف عدد( ) 700طالبا عن التقدم برغباتهم عن طريق شب ة االنترنت من طالب هذه المرحلة.
عدد الطالب المرشحين في المرحلة األولي -:
البيان

الشعب العلمية

الشعبة األدبية

اإلجمالي

ليات جامعية

43359

82547

125906

معاهد تابعة للوزارة
اإلجمالي

42
43401

158
82705

200
126106

حاالت استنفاد الرغبات:
استنفد عدد ( )1طالب من الشعبة العلمية ل رغباته وذلك لتضمينه رغبات لكليات ال تتناسب مع مجموعه .

.
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الحد األدنى للمرحلة الثانية وعدد طالبها-:
الحد األدنى
الشعبة
 320درجة فأكثر أي بنسبة  %78.05أللق من الدد األدى
الشعب العلمية
المعلن للمرحلة األولي للشعب العلمية
الشعبة األدبية

 285درجة فأكثر أي بنسبة  %69.51أللق من  328درجة

العدد

144059
53864

197923

اإلجمالي

شرائح المجموع
أ  -المجموعة العلمية بشعبها -:
كـريحة المجموع
التاريخ
اليوم
للحاصلي علي مجموع  360درجة ألقل م الحد األدنى المعل
2018/7/23
االثنين
للمرحلة األولي للكعب العلمية
2018/7/24
للحاصلي علي مجموع  350درجة ألقل  360م درجة
الثالثاء
األربعاء

2018/7/25

للحاصلي علي مجموع  340درجة ألقل  350م درجة

الخميس

2018/7/26

للحاصلي علي مجموع  330درجة ألقل  340م درجة

الجمعة

2018/7/27

للحاصلي علي مجموع  320درجة ألقل  330م درجة

ب  -المجموعة األدبية:
التاريخ
اليوم

كريحة المجموع

االثنين

2018/7/23

للحاصلي علي مجموع  320درجة ألقل  328م درجة

الثالثاء

2018/7/24

للحاصلي علي مجموع  310درجة ألقل  320م درجة

األربعاء

2018/7/25

للحاصلي علي مجموع  302درجة ألقل  310م درجة

الخميس

2018/7/26

للحاصلي علي مجموع  292درجة ألقل  302م درجة

الجمعة

2018/7/27

للحاصلي علي مجموع  285درجة ألقل  292م درجة
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إجراءات العمل بالمرحلة األولي
 قد تم العمل في هذه المرحلة وفقا لما يلي-:
 التووووزم الم تووووب عنوووود الترشوووويح برغبووووات الطووووالب المسووووجلة علووووي الموقووووت وفقووووا ب ألخوووور تسووووجيل قووووام بووووه
الطالب وفي حدود القواعد والشروط .
 توووووم ترشووووويح الطوووووالب األوائووووول فوووووي ضووووووء قووووورار المجلوووووس األعلوووووي للجامعوووووات دون التقيووووود بوووووالتوزيت
الجغرافي واإلقليمي حسب رغبة الطالب.
 بوووو عالن نتيجووووة هووووذه المرحلووووة ي ووووون م تووووب التنسوووويق قوووود أتووووم توزيووووت عوووودد( )126107طالبووووا ب فووووي
المرحلة األولى خالل المدة المعلن عنها من بدء العمل.
 بطاقوووة الترشووويح التوووي يحصووول عليهوووا الطالوووب مجووورد اخطوووار بترشووويحه وليسوووت مسوووتند رسووومي لقيووود
الطالب.
 بطاقنننة التركنننيح التننني يسنننت رجها الطالنننب مبدئينننة قبنننل تقلينننل االغتنننراب و تعتبنننر الغينننة إذا تنننم تحويلنننع
نننالل مرحلنننة تقلينننل االغتنننراب علننني موقننني التنسنننيق االلكترونننني وسنننو ينننتم ارسنننال ككنننو التركنننيحات
النهائية للكليات بعد اعال نتيجة التحويالت االلكترونية للمرحلتي األولي والثانية.
 األوراق التي يتقدم بها الطالب إلي الكلية أو المعهد-:
 أصل استمارة النجاح(شهادة الثانوية العامة األصلية). شهادة الميالد األصلية أو مستخرج رسمي منها. عـدد( )6صور شخصية. نموذج( )2جند للطالب الذ ور فقط. شهادة التفوق الرياضي للحاصلين علي حافز رياضي.مت أطيب تمنياتنا بالتوفيق.
و ل عام وأنتم بخير ،،

وزير التعليم العالي
والبحث العلمي
( أ.د.خالد عبد الغفار)

