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ح -اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺛﺎﻣن :ﺿواﺑط اﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟطﻠﺑﺔ ﻟﻠدراﺳـﺗﻳن اﻟﺻﺑﺎﺣﻳﺔ واﻟﻣﺳﺎﺋﻳﺔ:
ح -١-الشروط العامة لالنتقال:
 .١ﻳﺣـ ـ ــق ﻟﻠطﻠﺑـ ـ ــﺔ اﻟﻧـ ـ ــﺎﺟﺣﻳن اﻻﻧﺗﻘـ ـ ــﺎﻝ إﻟـ ـ ــﻰ )اﻟﻛﻠﻳﺎت/اﻟﻣﻌﺎﻫـ ـ ــد( واﻷﻗﺳـ ـ ــﺎم واﻟﻔـ ـ ــروع اﻟﻣﻧـ ـ ــﺎظرة
ﺑﻌـ ـ ـ ــد اﺳﺗﺣﺻـ ـ ـ ــﺎﻝ ﻣواﻓﻘـ ـ ـ ــﺔ )اﻟﻛﻠﻳﺔ/اﻟﻣﻌﻬـ ـ ـ ــد( اﻷﺻـ ـ ـ ــﻠﻲ واﻟﻣ ـ ـ ـ ـراد اﻻﻧﺗﻘـ ـ ـ ــﺎﻝ إﻟﻳﻬـ ـ ـ ــﺎ وﺑﺣﺳـ ـ ـ ــب
اﻟطﺎﻗﺔ اﻻﺳﺗﻳﻌﺎﺑﻳﺔ.
 .٢ﻳﺣ ـ ــق ﻟﻠطﻠﺑ ـ ــﺔ اﻻﻧﺗﻘ ـ ــﺎﻝ ﺑ ـ ــﻳن ﺟﺎﻣﻌ ـ ــﺎت اﻟﻣﺣﺎﻓظ ـ ــﺔ اﻟواﺣ ـ ــدة أو اﻟﻛﻠﻳ ـ ــﺎت اﻟﻣﺗﻧ ـ ــﺎظرة ﺿ ـ ــﻣن
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟواﺣدة.
 .٣ﻻ ﻳﻧﻘـ ـ ــﻝ طﻠﺑـ ـ ــﺔ اﻟﺳـ ـ ــﻧﺔ اﻟد ارﺳـ ـ ــﻳﺔ اﻷوﻟـ ـ ــﻰ واﻟﻣﻧﺗﻬﻳـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟﻛﻠﻳـ ـ ــﺎت وﺗﻌ ـ ـ ـد اﻟﺳـ ـ ــﻧﺔ اﻟد ارﺳـ ـ ــﻳﺔ
اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻳﺎت اﻟطب ﺳﻧﺔ دراﺳﻳﺔ ﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻟﻬذا اﻟﻐرض.
 .٤ﻳ ـ ــﺗم اﻟﺗﺄﻛ ـ ــد ﻣ ـ ــن إﺟـ ـ ـراءات ﺻ ـ ــﺣﺔ ﺻ ـ ــدور وﺛﻳﻘ ـ ــﺔ اﻟﺗﺧ ـ ــرج ﻟﻠد ارﺳ ـ ــﺔ اﻹﻋدادﻳ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــن اﻟﻛﻠﻳ ـ ــﺔ
اﻟﻣﻧﻘ ــوﻝ إﻟﻳﻬ ــﺎ اﻟطﺎﻟ ــب ﻓ ــﻲ ﺣ ــﺎﻝ ﻋ ــدم اﺳ ــﺗﻛﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣ ــن اﻟﻛﻠﻳ ــﺔ اﻟﻣﻧﻘ ــوﻝ ﻣﻧﻬ ــﺎ اﻟطﺎﻟ ــب ﻟﻐﺎﻳ ــﺔ

ﺗﺄرﻳﺦ ﻧﻘﻠﻪ.
 .٥ﻳﺳـ ــﻣﺢ ﻟﻠطﺎﻟـ ــب اﻟﻣﻘﺑـ ــوﻝ ﺿـ ــﻣن اﻟﻘﺑـ ــوﻝ اﻟﻣرﻛـ ــزي ﻓـ ــﻲ اﻟﻌـ ــﺎم ذاﺗـ ــﻪ ﺑﺎﻻﻧﺗﻘـ ــﺎﻝ ﻣـ ــن اﻟد ارﺳـ ــﺔ
اﻟﺻـ ـ ــﺑﺎﺣﻳﺔ إﻟـ ـ ــﻰ اﻟد ارﺳـ ـ ــﺔ اﻟﻣﺳـ ـ ــﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﻧـ ـ ــﺎظرة وﻓـ ـ ــﻲ اﻟﻘﺳـ ـ ــم اﻟﻣﻧـ ـ ــﺎظر وﺑﺎﻟﻧﺳـ ـ ــﺑﺔ ﻟﻠﺻـ ـ ــﻔوف
اﻷﺧرى ﻓﻳﺳﻣﺢ ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎﻝ إﻟﻰ اﻟﻘﺳم اﻟﻣﻧﺎظر ﻋﻠﻰ وﻓق اﻟطﺎﻗﺔ اﻻﺳﺗﻳﻌﺎﺑﻳﺔ.
 .٦ﺗﺑ ـ ــدأ إﺟـ ـ ـراءات اﻟﻧﻘ ـ ــﻝ ﻣ ـ ــن اﻟﻛﻠﻳ ـ ــﺔ اﻷﺻ ـ ــﻠﻳﺔ ﺣﺻـ ـ ـ ار وﺗﻛ ـ ــون اﻟﻣﺧﺎطﺑ ـ ــﺎت ﺑﻌ ـ ــدم اﻟﻣﻣﺎﻧﻌ ـ ــﺔ
ﻣﻧﻬـ ــﺎ إﻟـ ــﻰ اﻟﻛﻠﻳـ ــﺔ اﻟﻣﻧـ ــﺎظرة ﻋﻠـ ــﻰ أن ﺗرﻓـ ــق اﻟﻣ ـ ـواد اﻟد ارﺳـ ــﻳﺔ اﻟﺗـ ــﻲ اﺟﺗﺎزﻫـ ــﺎ اﻟطﺎﻟـ ــب وﻋـ ــدد
اﻟوﺣدات اﻟدراﺳﻳﺔ رﻓﻘﺔ اﻟطﻠب وﻛﺗﺎب ﻋدم اﻟﻣﻣﺎﻧﻌﺔ.
 .٧ﻳـ ــﺗم ﺗـ ــروﻳﺞ اﺳـ ــﺗﻣﺎرات اﻟﻧﻘـ ــﻝ اﻟﻛﺗروﻧﻳ ـ ـﺎً ﻟﻠطﻠﺑـ ــﺔ اﻟﻧـ ــﺎﺟﺣﻳن ﻓـ ــﻲ اﻟـ ــدور اﻷوﻝ واﻟﻣﻛﻣﻠـ ــﻳن ﻓـ ــﻲ

ـداء ﻣ ـ ـ ــن  ٨/٩وﻟﻐﺎﻳ ـ ـ ــﺔ )ٕ (٩/١واﺻـ ـ ــدار أواﻣ ـ ـ ــر اﻟﻧﻘ ـ ـ ــﻝ ﻟﻠﻧ ـ ـ ــﺎﺟﺣﻳن ﻓ ـ ـ ــﻲ
اﻟوﻗـ ـ ــت ﻧﻔﺳ ـ ـ ــﻪ اﺑﺗ ـ ـ ـ ً
اﻟـ ــدور اﻷوﻝ ﻓـ ــﻲ ﻣوﻋـ ــد أﻗﺻـ ــﺎﻩ ) (٩/١٥واﻟﻧـ ــﺎﺟﺣﻳن ﻓـ ــﻲ اﻟـ ــدور اﻟﺛـ ــﺎﻧﻲ ﻓـ ــﻲ ﻣوﻋـ ــد أﻗﺻـ ــﺎﻩ

) (١٠/١٥ﻣن دون اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟو ازرة.
 .٨ﻓـ ــﻲ ﺣﺎﻟـ ــﺔ ﻋـ ــدم وﺟ ـ ــود طﺎﻗـ ــﺔ اﺳـ ــﺗﻳﻌﺎﺑﻳﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﺣـ ــدى اﻟﻛﻠﻳـ ــﺎت ﻳ ـ ــﺗم ﺣﺳـ ــم ﺟﻣﻳـ ــﻊ اﻟطﻠﺑـ ــﺎت
ﺑ ـ ــﺎﻟرﻓض ﺧ ـ ــﻼﻝ ﻣ ـ ــدة أﺳ ـ ــﺑوع ﻣ ـ ــن اﻟﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ ﺗﻘ ـ ــدﻳم اﻟطﻠ ـ ــب وﺣﺳ ـ ــب اﻟﺗوﻗﻳﺗ ـ ــﺎت اﻟﻣﺑﻳﻧ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ
اﻟﻔﻘرة ) (٧أﻋﻼﻩ ،ﻟﻳﺗﺳﻧﻰ ﻟﻠطﺎﻟب اﻟﺗﻘدﻳم ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻳﺔ أﺧرى ووﻓق اﻟﺿواﺑط.

١

جمھورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة /قسم القبول المركزي

 .٩ﻳ ـ ــﺗم ﺣﺳ ـ ــم ﻋﻣ ـ ــﻝ ﻟﺟ ـ ــﺎن اﻟﻣﻘﺎﺻ ـ ــﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻣوﻋ ـ ــد أﻗﺻ ـ ــﺎﻩ اﻷﺳ ـ ــﺑوع اﻷوﻝ ﻣ ـ ــن ﺷ ـ ــﻬر
أﻳﻠوﻝ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﺑﻧد )ي (٤-ﻣن اﻟﻔﺻﻝ اﻟﻌﺎﺷر.

 .١٠ﻳـ ــﺗم إﺻـ ــدار أﻣـ ــر ﻧﻘـ ــﻝ اﻟطﺎﻟ ـ ـب ﻣـ ــن ﻛﻠﻳﺗـ ــﻪ اﻷﺻـ ــﻠﻳﺔ ﺑﻌـ ــد ﺻـ ــدور ﻛﺗـ ــﺎب ﻋـ ــدم ﻣﻣﺎﻧﻌـ ــﺔ
ﻣ ــن اﻟﻧﻘ ــﻝ ﻣ ــن اﻟﻛﻠﻳ ــﺔ اﻟﻣـ ـراد اﻻﻧﺗﻘ ــﺎﻝ إﻟﻳﻬ ــﺎ ،وﻻ ﻳﺟ ــوز ﺗﺳ ــﺟﻳﻝ اﻟطﺎﻟ ــب ﻓ ــﻲ اﻟﻛﻠﻳ ــﺔ اﻟﻣـ ـراد
اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟﻳﻬﺎ إﻻ ﺑﻌد ﺻدور أﻣر ﻧﻘﻠﻪ واﻧﻔﻛﺎﻛﻪ ﻣن ﻛﻠﻳﺗﻪ اﻷﺻﻠﻳﺔ.
 .١١ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟطﺎﻟ ـ ــب اﺳ ـ ــﺗﻛﻣﺎﻝ إﺟـ ـ ـراءات اﻟﺗﺳ ـ ــﺟﻳﻝ ﻓ ـ ــﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ/اﻟﻣﻌﻬ ـ ــد اﻟﻣﻧﻘ ـ ــوﻝ إﻟﻳﻬ ـ ــﺎ ﺧ ـ ــﻼﻝ
ﻣدة أﺳﺑوع ﻣن ﺻدور أﻣر ﻧﻘﻠﻪ ﻣن ﻛﻠﻳﺗﻪ اﻷﺻﻠﻳﺔ وﺑﺧﻼﻓﻪ ﻳﻌد راﺳﺑﺎ ﻓﻲ ﺻﻔﻪ.

 .١٢ﺗﻘـ ــوم اﻟﻛﻠﻳـ ــﺔ اﻷﺻـ ــﻠﻳﺔ ﺑﺈرﺳـ ــﺎﻝ ﻣﻠﻔـ ــﺔ اﻟطﺎﻟـ ــب اﻟﻣﻧﻘـ ــوﻝ ﻣﻧﻬـ ــﺎ إﻟـ ــﻰ اﻟﻛﻠﻳـ ــﺔ اﻟﻣﻧﻘـ ــوﻝ إﻟﻳﻬـ ــﺎ
وﺑﻳ ـ ــد ﻣﻌﺗﻣ ـ ــد اﻟﺑرﻳ ـ ــد اﻟرﺳ ـ ــﻣﻲ ﺧ ـ ــﻼﻝ ﻣ ـ ــدة ﻻ ﺗﺗﺟ ـ ــﺎوز أﺳ ـ ــﺑوﻋﻳن ﻣ ـ ــن ﺻ ـ ــدور اﻣ ـ ــر اﻟﻧﻘ ـ ــﻝ
وﺑﺧﻼﻓﻪ ﺗﺗﺣﻣﻝ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻘﺻﻳر.
 .١٣ﻳ ـ ــﺗم إﺟـ ـ ـراء اﻟﻣﻘﺎﺻ ـ ــﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ وﻓ ـ ــق اﻟﺿـ ـ ـواﺑط اﻟﻌﺎﻣ ـ ــﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﺻ ـ ــﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـواردة
ﻓﻲ اﻟﺑﻧد )ي (٤-ﻣن اﻟﻔﺻﻝ اﻟﻌﺎﺷر.

 .١٤ﻳﺗ ـ ـ ــوﻟﻰ ﻗﺳ ـ ـ ــم ﺷ ـ ـ ــؤون اﻟطﻠﺑ ـ ـ ــﺔ ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟﺟ ـ ـ ــﺎﻣﻌﺗﻳن ﺗ ـ ـ ــدﻗﻳق ﺳ ـ ـ ــﻼﻣﺔ إﺟـ ـ ـ ـراءات اﻟﻧﻘ ـ ـ ــﻝ وﻓﻘ ـ ـ ــﺎ
ﻟﻠﺿواﺑط.
 .١٥ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌ ـ ـ ــﺎت إﺻ ـ ـ ــدار أﻣ ـ ـ ــر ﺑﺟﻣﻳ ـ ـ ــﻊ ﺣ ـ ـ ــﺎﻻت اﻟﻧﻘ ـ ـ ــﻝ )ﻣ ـ ـ ــن ٕواﻟ ـ ـ ــﻰ ﻛﻠﻳﺎت/ﻣﻌﺎﻫ ـ ـ ــد
اﻟﺟـ ــﺎﻣﻌﺗﻳن( وﺗزوﻳـ ــد اﻟـ ــو ازرة ﺑﻧﺳـ ــﺦ ﻣـ ــن ﺗﻠـ ــك اﻷواﻣـ ــر ﻣـ ــﻊ ﺟـ ــدوﻝ ﺗﻔﺻـ ــﻳﻠﻲ ﺑﺄﺳـ ــﻣﺎء اﻟطﻠﺑـ ــﺔ
اﻟﻣﻧﻘـ ـ ـ ـ ــوﻟﻳن واﻟﻛﻠﻳﺔ/اﻟﻣﻌﻬـ ـ ـ ـ ــد اﻟﻣﻧﻘـ ـ ـ ـ ــوﻟﻳن ﻣﻧـ ـ ـ ـ ــﻪ واﻟﺟﺎﻣﻌﺔ/اﻟﻛﻠﻳﺔ/اﻟﻣﻌﻬـ ـ ـ ـ ــد اﻟﻣﻧﻘـ ـ ـ ـ ــوﻟﻳن إﻟﻳـ ـ ـ ـ ــﻪ

وﺳـ ـ ــﻧﺗﻬم اﻟد ارﺳـ ـ ــﻳﺔ وﻓﻘ ـ ـ ـرة اﻻﻧﺗﻘـ ـ ــﺎﻝ اﻟﻣﺷـ ـ ــﻣوﻝ ﺑﻬـ ـ ــﺎ اﻟطﺎﻟـ ـ ــب اﻟﻣﻧﻘـ ـ ــوﻝ ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣوﻋـ ـ ــد أﻗﺻـ ـ ــﺎﻩ
) (١١/١٥ﻷﻏراض ﺗدﻗﻳﻘﻳﺔ.
 .١٦ﻳﻼﺣ ـ ــظ ﻣ ـ ــﺎ ورد ﻓ ـ ــﻲ اﻟﻔﻘـ ـ ـرة )ج( ﻣ ـ ــن اﻟﺑﻧ ـ ــد )ط (٣-ﻣ ـ ــن اﻟﻔﺻ ـ ــﻝ اﻟﺗﺎﺳ ـ ــﻊ ﻓﻳﻣ ـ ــﺎ ﻳﺧ ـ ــص
ﻧﻘﻝ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺗﺿررﻳن ﻣن اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻹرﻫﺎﺑﻳﺔ واﻷﺧطﺎء اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ.
 .١٧ﻻ ﻳﻣﻛ ـ ــن ﻧﻘ ـ ــﻝ اﻟطﻠﺑ ـ ــﺔ اﻟد ارﺳ ـ ــﻳن ﻓ ـ ــﻲ اﻟﻛﻠﻳ ـ ــﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌ ـ ــﺔ ﻟﻠ ـ ــوﻗﻔﻳن إﻟ ـ ــﻰ اﻷﻗﺳ ـ ــﺎم اﻟﻣﻧ ـ ــﺎظرة
ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ واﻷﻫﻠﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟو ازرة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ.
 .١٨ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺎذﻛر ﻓﻲ أﻋﻼﻩ ﻳﺟب ﺗوﻓر اﻟﺷروط اﻻﺗﻳﺔ ﻟﻧﻘﻝ اﻟطﻠﺑﺔ:
أ -ﻟﻠﻧﻘ ـ ــﻝ اﻟ ـ ــﻰ ﺟﺎﻣﻌ ـ ــﺎت ﻣﺣﺎﻓظ ـ ــﺔ ﺑﻐ ـ ــداد ،اﻻ ﻳﻘ ـ ــﻝ ﻣﻌ ـ ــدﻝ اﻟطﺎﻟ ـ ــب ﻓ ـ ــﻲ اﻟﻣرﺣﻠ ـ ــﺔ ﻋ ـ ــن
ﺟﻳد ،وﺳﻳﺗم اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻌدﻝ ﺟﻳد ﺟداً ﻟﻠﻧﻘﻝ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﻳﺔ .٢٠٢٠/٢٠١٩
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ب -ﻟﻠﻧﻘﻝ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻷﺧرى ،اﻻ ﻳﻘﻝ ﻣﻌدﻝ اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋن ﺟﻳد.

ت -ﻳﺗم ﻧﻘﻝ اﻟطﺎﻟب ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻧﺻف أﺟور اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻟﺧﺎص اﻟﺻﺑﺎﺣﻲ وﻟﺑﺎﻗﻲ ﻣدة
اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺻوﻝ اﻟطﺎﻟب ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻳر اﻗﻝ ﻣﻣﺎ ذﻛر ﻓﻲ أﻋﻼﻩ.
ح -٢-ضوابط االنتقال ألسباب قاھرة:
ﺗﻛون اﻷوﻟوﻳﺔ ﻻﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟذﻳن ﺗﻌرﺿوا ﻟﻠﺣﺎﻻت اﻵﺗﻳﺔ )ﻣﻊ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺿواﺑط اﻟواردة
ﻓﻲ اﻟﺑﻧد ح (١-ﻋدا اﻟﻔﻘرة ) (١٨ﻣﻧﻪ:
 .١اﻟطﺎﻟ ـ ـ ــب  /اﻟطﺎﻟﺑ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ــذي ﻳﺗﻌ ـ ـ ــرض ﻟﻔﻘ ـ ـ ــدان أﺣ ـ ـ ــد اﻟواﻟ ـ ـ ــدﻳن )ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺳ ـ ـ ــﻧﺔ اﻻﻧﺗﻘ ـ ـ ــﺎﻝ
ﻧﻔﺳـ ــﻬﺎ( ﻳﺣ ـ ــق ﻟ ـ ــﻪ اﻻﻧﺗﻘـ ــﺎﻝ إﻟ ـ ــﻰ اﻟد ارﺳ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧـ ــﺎظرة ﻓ ـ ــﻲ )اﻟﻛﻠﻳﺎت/اﻟﻣﻌﺎﻫ ـ ــد( اﻟواﻗﻌ ـ ــﺔ
ﻓﻲ ﻣﺣﻝ ﺳﻛﻧﻪ ﺑﻌد ﺗﻘدﻳم ﻣﺎ ﻳﺛﺑت ذﻟك.
 .٢اﻟطﺎﻟﺑـ ــﺔ اﻟﻣﺗزوﺟـ ــﺔ ﺧـ ــﻼﻝ ﻣـ ــدة اﻟد ارﺳـ ــﺔ ﻳﺣـ ــق ﻟﻬـ ــﺎ اﻻﻧﺗﻘـ ــﺎﻝ إﻟـ ــﻰ اﻟد ارﺳـ ــﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠـ ــﺔ
ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﻟزوج ﺑﻌد ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺳﺗﻣﺳﻛﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ.
 .٣اﻟطﺎﻟﺑـ ــﺔ اﻟﺗـ ــﻲ اﻓﺗرﻗـ ــت ﻋـ ــن زوﺟﻬـ ــﺎ ﺧـ ــﻼﻝ ﻣـ ــدة اﻟد ارﺳـ ــﺔ ﺑﺳـ ــﺑب اﻟطـ ــﻼق أو اﻟوﻓـ ــﺎة
ﻳﺣ ـ ــق ﻟﻬ ـ ــﺎ اﻻﻧﺗﻘ ـ ــﺎﻝ إﻟ ـ ــﻰ د ارﺳ ـ ــﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻣﺣﺎﻓظ ـ ــﺔ ﺳ ـ ــﻛن ﻋﺎﺋﻠﺗﻬ ـ ــﺎ ﺑﻌـ ـ ـد ﺗﻘ ـ ــدﻳم
اﻟﻣﺳﺗﻣﺳﻛﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ.
 .٤اﻟطﺎﻟب/اﻟطﺎﻟﺑـ ــﺔ اﻟﻣ ـ ـرﻳض ﺑﺄﺣـ ــد اﻷﻣ ـ ـراض اﻟﻣزﻣﻧـ ــﺔ ﺑﻌـ ــد ﺗﻘـ ــدﻳم ﻛﺗـ ــﺎب ﻋـ ــدم ﻣﻣﺎﻧﻌـ ــﺔ
ﻣـ ـ ــن اﻟﺟﺎﻣﻌـ ـ ــﺔ اﻷﺻـ ـ ــﻠﻳﺔ وﺗﻘـ ـ ــدﻳم ﺗﻘرﻳـ ـ ــر طﺑـ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ــن اﻟﻠﺟـ ـ ــﺎن اﻟطﺑﻳـ ـ ــﺔ اﻟداﺋﻣـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ وﻣﺻﺎدق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟطﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻳﺔ اﻟطب ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.
 .٥اﻟطﺎﻟـ ــب اﻟﻣﺻـ ــﺎب اﻟـ ــذي ﺗﻌـ ــرض إﻟـ ــﻰ اﻟﻘﺻـ ــف أو إطـ ــﻼق ﻧـ ــﺎر أو ﻣـ ــﺎ ﺷـ ــﺎﺑﻪ ذﻟـ ــك
ﻣن ﺣوادث وأﺻﻳب ﺑﻌﺟز داﺋﻣﻲ.
 .٦اﻟطﺎﻟ ـ ــب اﻟﻣﻌﻳـ ـ ــﻝ ﻟﻌﺎﺋﻠﺗـ ـ ــﻪ ﻟﻔﻘ ـ ــدان أﺣـ ـ ــد اﻟواﻟـ ـ ــدﻳن ﻳﺣـ ـ ــق ﻟ ـ ــﻪ اﻻﻧﺗﻘـ ـ ــﺎﻝ اﻟـ ـ ــﻰ اﻟد ارﺳـ ـ ــﺔ
اﻟﻣﻧﺎظرة اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﻝ ﺳﻛﻧﺎﻩ ﺑﻌد ﺗﻘدﻳم ﻣﺎ ﻳﺛﺑت ذﻟك.
 .٧اﻟطﻠﺑ ـ ـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ـ ــن ذوي اﻟﺷ ـ ـ ـ ــﻬداء اﻟﻣﺷ ـ ـ ـ ــﻣوﻟﻳن ﺑﺎﻟﻘ ـ ـ ـ ــﺎﻧوﻧﻲ ) (٢ﻟﺳ ـ ـ ـ ــﻧﺔ  ٢٠١٦و )(٥٧
ﻟﺳﻧﺔ .٢٠١٥
 .٨ﻟﻣﺟﻠ ـ ـ ــس اﻟﺟﺎﻣﻌ ـ ـ ــﺔ اﻟﻧظ ـ ـ ــر ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻟﺣ ـ ـ ــﺎﻻت اﻹﻧﺳ ـ ـ ــﺎﻧﻳﺔ اﻟﻘ ـ ـ ــﺎﻫرة اﻷﺧ ـ ـ ــرى وﻟﺣ ـ ـ ــﺎﻻت
ﻣﺣدودة وﻓﻲ أﺿﻳق اﻟﺣدود.

 .٩ﻻ ﻳﺷﻣﻝ طﻠﺑﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻣﺎ ورد أﻋﻼﻩ.
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ح -٣-ضوابط االنتقال من كليات ذات متطلبات أدنى إلى كليات ذات متطلبات أعلى:
ﻳﺗم ﻧﻘﻝ اﻟطﻠﺑﺔ اﻷواﺋﻝ ﻣن اﻟﻛﻠﻳﺎت ذات اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷدﻧﻰ إﻟﻰ اﻟﻛﻠﻳﺎت ذات اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت
اﻷﻋﻠﻰ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻗﺳم اﻟﻘﺑوﻝ اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ اﻟو ازرة وﻛﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 .١ﻳﺣق ﻟﻠطﺎﻟب اﻷوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺳم واﻟﺣﺎﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻳر ﺟﻳد ﺟدا ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﻳﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣن ﻛﻠﻳﺎت ذات ﻣﺗطﻠﺑﺎت أدﻧﻰ إﻟﻰ ﻛﻠﻳﺎت ذات ﻣﺗطﻠﺑﺎت أﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ وﻓق اﻟﺟدوﻝ
اﻟﻣﺑﻳن:
اﻟﻛﻠﻳﺔ

اﻟﻛﻠﻳﺎت ذات اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﻋﻠﻰ

اﻟﻛﻠﻳﺎت ذات اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷدﻧﻰ

اﻟﻛﻠﻳﺔ /اﻟﻘﺳم

اﻟﻘﺳم

كلية الطب البيطري
علوم الحياة
الكيمياء

العلوم

كليات طب األسنان أو الصيدلة

التحليالت المرضية
الكيمياء التطبيقية
كلية التقانات الحيوية التطبيقية

العلوم

التقانات اإلحيائية /بقسميھا

التقنيات الصحية
والطبية أو كليات
العلوم الطبية
التطبيقية

التحليالت المرضية

العلوم

كلية الصيدلة

كليات طب األسنان أو الصيدلة

الصحة البيئية
قسم علوم الرياضيات والرياضيات
التطبيقية

قسم ھندسة الحاسوب أو
قسم ھندسة تكنلوجيا المعلومات

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

ھندسة المعلومات

علوم الفيزياء والفيزياء الحياتية والفيزياء
التطبيقية

قسم الھندسة الكھربائية

علوم الحاسوب
ھندسة الحاسبات أو البرمجيات أو سيطرة و نظم أو
ھندسة اإللكترونيات أو ھندسة المعلومات

علوم الحاسوب والرياضيات
نظم المعلومات الحاسوبية

ھندسة االتصاالت او ھندسة الحاسوب او ھندسة
تقنيات الحاسوب

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات :قسم الشبكات
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اﻟﻛﻠﻳﺎت ذات اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷدﻧﻰ

اﻟﻛﻠﻳﺎت ذات اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﻋﻠﻰ

كلية علوم الحاسوب والرياضيات :قسم الرياضيات الطبية

قسم ھندسة الطب الحياتي ،قسم األجھزة الطبية
/الكلية التقنية

كلية علوم الحاسوب والرياضيات :باقي االقسام

ھندسة الحاسبات

اﻟﻛﻠﻳﺔ

اﻟﻛﻠﻳﺔ /اﻟﻘﺳم

اﻟﻘﺳم

قسم ھندسة الليزر أو قسم ھندسة الليزر
واإللكترونيات البصرية

فيزياء الليزر
علوم األرض

قسم ھندسة النفط أو
قسم تكنلوجيا النفط وإنتاجه

جيولوجيا النفط والمعادن

العلوم

علوم الفلك واألنواء الجوية
البيئة

قسم ھندسة البيئة

التقانات البيئية
كليات التقانات البيئية
العلوم

المواد

كليات الھندسة /قسم ھندسة المواد

العلوم

التحسس النائي ونظم الملعومات الجغرافية

كلية ھندسة البناء واالنشاءات /قسم الجيوماتيك

 .٢ﻳﻛون اﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺷﻣوﻟﻳن ﺑﺎﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻓﻲ أﻋﻼﻩ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻋﻧد ﺗواﻓر
اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺗﻬم ﻧﻔﺳﻬﺎ وﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋدم ﺗواﻓرﻫﺎ ﻳﻛون ﻗﺑوﻟﻬم ﻓﻲ أﻗرب ﺟﺎﻣﻌﺔ،

ﺷرﻳطﺔ أن ﻳﻛوﻧوا ﻣن اﻟﻧﺎﺟﺣﻳن ﻓﻲ اﻟدور اﻷوﻝ وﻟﻳس ﻟدﻳﻬم ﺳﻧﺔ رﺳوب ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ،
ﻳﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن ذﻟك اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠون وﻓق اﻟﻔﻘرة ) (٢ﻣن اﻟﺑﻧد )ز/٢-ب( ﻣن اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺳﺎﺑﻊ.
 .٣ﻳﺷﻣﻝ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟذﻳن أﺟﻠوا دراﺳﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ )ﻓﻲ ﻛﻠﻳﺔ أو ﻣﻌﻬد آﺧرﻳن( ﻟﻐرض ﺗﻌدﻳﻝ
اﻟﺗرﺷﻳﺢ ﺑﺎﻣﺗﻳﺎز ﻧﻘﻝ اﻟطﻠﺑﺔ اﻷواﺋﻝ.
 .٤ﻳﺷﻣﻝ اﻟطﺎﻟب اﻟﺣﺎﺻﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﻳب اﻷوﻝ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺳﺎم ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺎت ﻣن ﺧرﻳﺟﻲ اﻟدراﺳﺔ
اﻹﻋدادﻳﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ أو ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﺷﻬﺎدات اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ أو ﻣن اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﻳن ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎة
اﻟﻣﺗﻣﻳزﻳن ﻣﻣن ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻳﻬم ﺑﻘﻳﺔ اﻟﺷروط اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات ) (٣-١ﺑﺎﻣﺗﻳﺎز ﻧﻘﻝ اﻟطﻠﺑﺔ
اﻷواﺋﻝ.
 .٥ﻳﻛون اﻟﻧﻘﻝ ﻋن طرﻳق اﻟو ازرة ﺣﺻ اًر ﺣﺎﻝ إﻋﻼن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدور اﻷوﻝ وﺑﻛﺗﺎب رﺳﻣﻲ ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ

اﻟطﺎﻟب إﻟﻰ اﻟو ازرة /داﺋرة اﻟدراﺳﺎت واﻟﺗﺧطﻳط واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻊ ﺗﺣدﻳد اﻟﻘﺳم واﻟﻛﻠﻳﺔ واﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﻲ
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ﻳرﻏب اﻟطﺎﻟب اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ إﻟﻳﻬﺎ وﺗﺣدﻳد اﻟرﻗم اﻹﻣﺗﺣﺎﻧﻲ وﺳﺗﻬﻣﻝ اﻟطﻠﺑﺎت اﻟواردة ﺑﻌد ﺗﺄرﻳﺦ
.٩/٣٠

ح -٤-ضوابط انتقال الطلبة من كليات ذات حدود قبول أعلى إلى كليات ومعاھد ذات حدود
قبول أدنى:
 .١ﻳﺣق ﻟطﻠﺑﺔ ﻛﻠﻳﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟطﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ إﻟﻰ ﻛﻠﻳﺎت ذات ﺣدود
ﻗﺑوﻝ أدﻧﻰ وﺑﺣﺳب اﻟطﺎﻗﺔ اﻻﺳﺗﻳﻌﺎﺑﻳﺔ ﺑﺷرط أﻻ ﺗﻛون ﻟدﻳﻬم ﺳﻧوات إﻫدار أﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺗﻳن
)ﻳﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﺳﻧوات اﻟﻧﺟﺎح واﻟرﺳوب وﻻ ﺗﺣﺗﺳب ﺳﻧوات اﻟﺗﺎﺟﻳﻝ وﻋدم اﻟرﺳوب ﺿﻣن ﺳﻧوات
اﻹﻫدار(.

 .٢ﻳﺣق ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣن اﻟﻛﻠﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻫد ذات ﺣدود ﻗﺑوﻝ أدﻧﻰ
وﺑﺣﺳب اﻟطﺎﻗﺔ اﻻﺳﺗﻳﻌﺎﺑﻳﺔ ﺷرط أﻻ ﺗﻛون ﻟدﻳﻪ ﺳﻧوات إﻫدار أﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺗﻳن.
 .٣ﺗﺣﺗﺳب ﺳﻧوات اﻟرﺳوب ﺿﻣن اﻟﺳﻘف اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﺎن اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ إﻟﻰ ﻛﻠﻳﺔ.
 .٤ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻛﻠﻳﺔ/اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻧظر ﻓﻲ إﻋﻔﺎء اﻟطﺎﻟب ﻣن ﺑﻌض اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟدراﺳﻳﺔ.

ح -٥-ضوابط انتقال طلبة المعاھد في الجامعات التقنية:
 .١ﺗﺧوﻝ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺻﻼﺣﻳﺔ ﻧﻘﻝ طﻠﺑﺔ اﻟﺻف اﻷوﻝ ﻣن ٕواﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ
ﻣﺣﺎﻓظﺎت ﺳﻛﻧﻬم او ﻣﻌﺎﻫد اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟواﺣدة ﻓﻲ ﻗﺿﺎء اﻟﺳﻛن ﺑﻌد اﺳﺗﺣﺻﺎﻝ ﻋدم
اﻟﻣﻣﺎﻧﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻬدﻳن اﻷﺻﻠﻲ واﻟﻣراد اﻟﻧﻘﻝ إﻟﻳﻪ وﺑﻣﺎ ﻳﺿﻣن ﺗﺣﻘﻳق اﻟطﺎﻗﺔ اﻻﺳﺗﻳﻌﺎﺑﻳﺔ
وﻓﻲ ﺑدء اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﻳﺔ.

 .٢ﺗﺧوﻝ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺻﻼﺣﻳﺔ ﻧﻘﻝ طﻠﺑﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ.
ح -٦-ضوابط نقل الطلبة أبناء أعضاء الھيئة التدريسية:
 .١ﻳﺷﻣﻝ ﺑﺎﻟﺿواﺑط اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ أدﻧﺎﻩ أﺑﻧﺎء أﻋﺿﺎء اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳﺳﻳﺔ ﻣن ﺣﻣﻠﺔ اﻷﻟﻘﺎب اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ

اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ أﺳﺗﺎذ أو أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد أو ﻣدرس وﺿﻣن اﻟﻣﻼك اﻟداﺋم ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ
واﻷﻫﻠﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟو ازرة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺣﺻ اًر.
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 .٢ﻳﺣق ﻷﺑﻧﺎء أﻋﺿﺎء اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳﺳﻳﺔ اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺄﺣد اﻻﻣﺗﻳﺎزﻳن ﻓﻲ أدﻧﺎﻩ ﺷرط أﻻ ﻳﺗﺟﺎوز ﻓرق
ﻣﻌدﻟﻬم ﻋن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻘﺑوﻝ ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ  /اﻟﻘﺳم اﻟﻣراد اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟﻳﻪ ﻋن ) (٥ﺧﻣﺳﺔ
درﺟﺎت ﻟﻛﻝ ﻣﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
أ -اﻟﻧﻘﻝ إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻧﺎظرة ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫد ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺳﻛﻧﺎﻫم.
ب -اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻘﺳم )اﻟﻔرع( ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ/اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻣﻘﺑوﻝ ﻓﻳﻪ ﻣرﻛزﻳﺎ ،وﻳﺗم ﺗﻧﻔﻳذ ذﻟك
ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻛﻠﻳﺔ /اﻟﻣﻌﻬد ،ﻋﻠﻰ ان ﺗزود داﺋرة اﻟدراﺳﺎت واﻟﺗﺧطﻳط واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ
ﺑﻘواﺋم اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن ﻟﻛﻝ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻷﻏراض ﺗدﻗﻳﻘﻳﺔ.

 .٣ﻳﻘﺗﺻر ﺷﻣوﻝ أﺑﻧﺎء اﻟﺗدرﻳﺳﻳﻳن اﻟﻣﺗﻘﺎﻋدﻳن واﻟﻣﺗوﻓﻳن ﺑﺎﻟﺿواﺑط أﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﻣﻠﺔ اﻟﻠﻘب
اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ )أﺳﺗﺎذ وأﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد(.
 .٤ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﻧﻘوﻝ إﻟﻳﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرةً ﻣن دون رﺟوﻋﻪ إﻟﻰ اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﻲ
ﻛﻠﻳﺗﻪ اﻷﺻﻠﻳﺔ ﺿﻣن اﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻧﻘﻝ.
 .٥ﻻﻳﺣق ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟطﻠﺑﺔ وﻣن ﺿﻣﻧﻬم أﺑﻧﺎء أﻋﺿﺎء اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳﺳﻳﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﺑﻳن ﺟﺎﻣﻌﺎت
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟواﺣدة.
 .٦ﺗزوﻳد اﻟﻛﻠﻳﺔ /اﻟﻣﻌﻬد ﺑﻛﺗﺎب اﻟﺗﺄﻳﻳد اﻟﺧﺎص ﺑﻌﺿو اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳﺳﻳﺔ اﻟذي ﺗم ﻓﻲ ﺿوﺋﻪ ﻧﻘﻝ
اﻟطﺎﻟب ﻹﺟراء ﺻﺣﺔ اﻟﺻدور ﻋﻠﻳﻪ ﻣن اﻟﻛﻠﻳﺔ /اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻣﻧﻘوﻝ اﻟﻳﻬﺎ اﻟطﺎﻟب.
 .٧ﻳﺷﻣﻝ ﺑﺎﻟﻔﻘرات أﻋﻼﻩ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟون ﻣرﻛزﻳﺎً واﻟطﻠﺑﺔ اﻟواﻓدون ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﺷﻬﺎدات
اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ.

 .٨ﻻ ﻳﺣق ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﻳن ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻬﻧدﺳﻳﺔ اﻟﻧﻘﻝ إﻟﻰ ﻛﻠﻳﺎت اﻟﻬﻧدﺳﺔ ٕواﻧﻣﺎ إﻟﻰ
ﻛﻠﻳﺎت ﺗﻘﻧﻳﺔ ﻣﻧﺎظرة.
 .٩ﻳﺗم اﻟﻧﻘﻝ ﺑﻳن اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﻣﺗﻧﺎظرة ﻋن طرﻳق اﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﺑﻬذا اﻟﻐرض،
ﻣﻊ اﻻﺧذ ﺑﻧظر اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
أ.

ﻳﺣق ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﻳن اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ إﻟﻰ اﻷﻗﺳﺎم ذات اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻣﻧﺎظر ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ.

ب .ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﻳن ﻓﻲ ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘﺎﻧﺎت اﻹﺣﻳﺎﺋﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘﻝ إﻟﻰ ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻌﻠوم ﻣن دون
ﺗﺣدﻳد اﻟﻘﺳم ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﻳوﺟد ﻓﻳﻬﺎ ﺗﻘﺎﻧﺎت إﺣﻳﺎﺋﻳﺔ.
 .١٠ﺗﻧﻔذ اﻟﻔﻘرة )-٢ب( أﻋﻼﻩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻗﺳﺎم اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ رﻣوز ﺗﻘدﻳم ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ وﻓق اﻵﺗﻲ:
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أ -ﻣن اﻷﻗﺳﺎم اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ رﻣز ﺗﻘدﻳم ﻣﺳﺗﻘﻝ إﻟﻰ أﻗﺳﺎم اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ )ﻣﺛﺎﻝ ﻗﺳم ﻋﻠوم
اﻟرﻳﺎﺿﻳﺎت/ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻌﻠوم إﻟﻰ ﻗﺳم اﻟﻔﻳزﻳﺎء ﺑﻧﻔس اﻟﻛﻠﻳﺔ( ﻋن طرﻳق اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺑﺎﺷرة وﻳﺗم

ﺗزوﻳد داﺋرة اﻟدراﺳﺎت واﻟﺗﺧطﻳط واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ ﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻟﺗﻌدﻳﻝ ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻘﺑوﻝ
وﻓﻲ ﻣوﻋد أﻗﺻﺎﻩ .١٢/٣١
ب -ﻳﺗم اﻟﻧﻘﻝ ﺑﻳن أﻗﺳﺎم اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺑﺎﺷرة وﻳﺗم ﺗزوﻳد داﺋرة اﻟدراﺳﺎت
واﻟﺗﺧطﻳط واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ ﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻟﺗﻌدﻳﻝ ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻘﺑوﻝ وﻓﻲ ﻣوﻋد أﻗﺻﺎﻩ
.١٢/٣١

ت -ﻻ ﻳﺟوز ﻧﻘﻝ أﺑﻧﺎء اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗﻳﺔ:
 (١ﻣن ﻗﺳم ﻟﻪ رﻣز إﻟﻰ ﻗﺳم آﺧر ﻟﻪ رﻣز.
 (٢ﻣن اﻟﻛﻠﻳﺔ إﻟﻰ ﻗﺳم ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻪ رﻣز ﺗﻘدﻳم ﻣﺳﺗﻘﻝ )ﻣﺛﺎﻝ ﻛﻠﻳﺔ اﻵداب إﻟﻰ ﻗﺳم اﻵﺛﺎر(.
 .١١ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺎذﻛر ﻓﻲ أﻋﻼﻩ ﻳﺟب ﺗوﻓر اﻟﺷروط اﻻﺗﻳﺔ ﻟﻧﻘﻝ اﻟطﻠﺑﺔ وﻓق ﻫذﻩ اﻟﻘﻧﺎة:
أ -ﺣﺻـ ــوﻝ اﻟﺗدرﻳﺳـ ــﻲ ﻋﻠـ ــﻰ ﺗﻘﻳـ ــﻳم ﺟﻳـ ــد ﻓـ ــﺎﻋﻠﻰ او اﺷـ ــﺗراﻛﻪ ﻓـ ــﻲ ﻟﺟﻧﺗـ ــﻳن و ازرﻳﺔ/ﻋﻠﻣﻳـ ــﺔ
او إدارﻳﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﻳﺔ او أرﺑﻌﺔ ﻟﺟﺎن ﻋﻠﻣﻳﺔ او ادراﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺗﻪ.
ب -ﻋدم وﺟود ﻋﻘوﺑﺔ ﻓﻲ اﺿﺑﺎرﺗﻪ.
 .١٢ﻳﺷﻣﻝ أﺑﻧﺎء أﻋﺿﺎء اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳﺳﻳﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﻳن ﺿﻣن ﻗﻧﺎة ذوي اﻟﺷﻬداء ﺑﻛﻝ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ
اﻟﻔﻘرات أﻋﻼﻩ.
ح -٧-ضوابط انتقال الطلبة بين الكليات الحكومية واألھلية:
أ -ﻧﻘﻝ اﻟطﻠﺑﺔ ﻣن اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺳﺎﺋﻳﺔ:
 .١ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻠطﺎﻟب اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣن اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ )اﻟدراﺳﺗﻳن اﻟﺻﺑﺎﺣﻳﺔ واﻟﻣﺳﺎﺋﻳﺔ( إﻟﻰ اﻟﻛﻠﻳﺎت
اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎظرة ﻋﻠﻰ أن ﻳﻛون ﺣﺎﺻﻼً ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻳر )ﺟﻳد ﺟداً( وﻣن اﻟﻧﺎﺟﺣﻳن
ﻣن اﻟﺻف اﻷوﻝ إﻟﻰ اﻟﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ وﻏﻳر راﺳب ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﻳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.

 .٢ﻳﺧﺿﻊ اﻟطﺎﻟب ﻹﺟراءات اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ.

 .٣ﻳﺗم ﻧﻘﻝ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬم ﻋن طرﻳق اﻟو ازرة ﺣﺻ اًر /داﺋرة اﻟدراﺳﺎت واﻟﺗﺧطﻳط واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ

ﺑﻌد ﺗزوﻳد اﻟطﺎﻟب ﺑﻛﺗﺎب رﺳﻣﻲ ﻣن ﻛﻠﻳﺗﻪ/ﺟﺎﻣﻌﺗﻪ اﻷﻫﻠﻳﺔ ﻣﻌﻧوﻧﺎ إﻟﻰ اﻟداﺋرة ﺣﺎﻝ إﻋﻼن
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدور اﻷوﻝ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺣدد اﻟﻘﺳم واﻟﻛﻠﻳﺔ واﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻳرﻏب اﻟطﺎﻟب اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ إﻟﻳﻬﺎ

وﻻ ﻳﺣق ﻟﻠﻛﻠﻳﺔ/اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻫﻠﻳﺔ ﻣﻔﺎﺗﺣﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻋن طرﻳﻘﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرةً وﺑﺧﻼﻓﻪ
ﺗﺗﺣﻣﻝ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔً.

 .٤ﻟن ﻳﺗم اﻟﻧظر ﺑﺄي طﻠب ﻳرد ﺑﻌد ﺗﺄرﻳﺦ .٩/٣٠
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ب -ﻧﻘﻝ اﻟطﻠﺑﺔ ﻣن اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ:
ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻠطﺎﻟب اﻟﻧﺎﺟﺢ ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﻳﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻓﻘط وﻏﻳر اﻟراﺳب ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أو
اﻟﻣرﻗن ﻗﻳدﻩ ،اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻟﺻﺑﺎﺣﻳﺔ أو اﻟﻣﺳﺎﺋﻳﺔ إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ واﻻﺧﺗﺻﺎص
اﻟﻣﻧﺎظرﻳن ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻛﻠﻳﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ.
ح -٨-ضوابط انتقال الطلبة من وإلى جامعات إقليم كردستان:
 .١ﻳﺗم ﺗروﻳﺞ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت-اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻛﻣﻠت إﺟراءات اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻣن اﻟو ازرة-
ﺣﺻ اًر.

 .٢ﻋدم ﺗروﻳﺞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﻳﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ.
 .٣ﻳﺳﻣﺢ ﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺻف اﻷوﻝ ﻟﻠﻣﻌﺎﻫد اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣن ٕواﻟﻰ ﻣﻌﺎﻫد إﻗﻠﻳم ﻛردﺳﺗﺎن ﺑﻌد اﺳﺗﺣﺻﺎﻝ
ﻋدم اﻟﻣﻣﺎﻧﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻬدﻳن.

 .٤ﻳﺗم ﻧﻘﻝ أو اﺳﺗﺿﺎﻓﺔ اﻟطﻠﺑﺔ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﺑﻧدﻳن )ح (١-و )ي (٩-ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﻳب

اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺣﻳث ﺗﺑدأ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣن
و ﺑﺣﺳب اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﺗﻧﺎظرة وﻓﻘﺎً ﻟﻼﺳﺗﻣﺎرة ا

)اﻟﻛﻠﻳﺔ/اﻟﻣﻌﻬد( اﻷﺻﻠﻲ و ﺗراﻓق اﺳﺗﻣﺎرة اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﺑﻧﺳﺧﺔ ﻣﺻورة ﻣن ﺷﻬﺎدة اﻹﻋدادﻳﺔ و
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﺗﻲ درﺳﻬﺎ اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ اﻟﺻﻔوف اﻟﺗﻲ اﺟﺗﺎزﻫﺎ ﻻﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ
اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ وﺗرﺳﻝ ﻣﺑﺎﺷرةً ﻋن طرﻳق اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ/اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻣﻧﻘوﻝ ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻣﻧﻘوﻝ إﻟﻳﻬﺎ وﻳﺗم اﺟراء اﻟﻼزم وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﻧﺎﻓذة ﻣن دون اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟو ازرة و

اﻻﻗﺗﺻﺎر ﻋﻠﻰ إﻋﻼم اﻟو ازرة وﺗزوﻳدﻫﺎ ﺑﻧﺳﺦ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطﺑﺎت ﻟﻼطﻼع و اﻟﺗﺄﻛد ﻣن
دﻗﺔ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت.
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