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  جمھورية العراق

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  / قسم القبول المركزيدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

  :يةالصباحية والمسائ ينلدراسـتل: ضوابط انتقال الطلبة الثامنالفصل   -ح
  :الشروط العامة لالنتقال -١-ح

يحـــــــق للطلبـــــــة النـــــــاجحين االنتقـــــــال إلـــــــى (الكليات/المعاهـــــــد) واألقســـــــام والفـــــــروع المنـــــــاظرة  .١
وبحســــــــب (الكلية/المعهــــــــد) األصــــــــلي والمــــــــراد االنتقــــــــال إليهــــــــا  موافقــــــــةبعــــــــد استحصــــــــال 
 الطاقة االستيعابية.

الكليــــــات المتنــــــاظرة ضــــــمن  أو الواحــــــدةاالنتقــــــال بــــــين جامعــــــات المحافظــــــة يحــــــق للطلبــــــة  .٢
 .الجامعة الواحدة

ــــــة الســــــنة الدراســــــية يال  .٣ ــــــل طلب ــــــىنق ــــــات وتعــــــو  األول ــــــي الكلي ــــــة ف الســــــنة الدراســــــية  دالمنتهي
 الخامسة في كليات الطب سنة دراسية منتهية لهذا الغرض.

يـــــتم التأكـــــد مـــــن إجـــــراءات صـــــحة صـــــدور وثيقـــــة التخـــــرج للدراســـــة اإلعداديـــــة مـــــن الكليـــــة  .٤
المنقــــول إليهــــا الطالــــب فــــي حــــال عــــدم اســــتكمالها مــــن الكليــــة المنقــــول منهــــا الطالــــب لغايــــة 

 تأريخ نقله.

قبـــــول المركـــــزي فـــــي العـــــام ذاتـــــه باالنتقـــــال مـــــن الدراســـــة يســـــمح للطالـــــب المقبـــــول ضـــــمن ال .٥
ــــــىالصــــــباحية  ــــــاظرة إل ــــــي الدراســــــة المســــــائية المن ــــــاظر القســــــم وف وبالنســــــبة للصــــــفوف  المن

 وفق الطاقة االستيعابية.المناظر على  القسم إلىفيسمح باالنتقال  األخرى

وتكــــــون المخاطبــــــات بعــــــدم الممانعــــــة  حصــــــرا األصــــــليةإجــــــراءات النقــــــل مــــــن الكليــــــة  تبــــــدأ .٦
وعــــدد التــــي اجتازهــــا الطالــــب  الدراســــية المــــواد ترفــــق أن علــــى المنــــاظرة الكليــــة إلــــىمنهــــا 

  الوحدات الدراسية رفقة الطلب وكتاب عدم الممانعة.

ــــًا لنقــــل التــــرويج اســــتمارات  يــــتم .٧ ــــدور األول الكتروني ــــينلطلبــــة النــــاجحين فــــي ال  فــــي والمكمل
للنـــــــاجحين فـــــــي النقـــــــل  أوامـــــــر وٕاصـــــــدار) ١/٩( ولغايـــــــة ٩/٨مـــــــن ابتـــــــداًء  الوقـــــــت نفســـــــه

أقصــــاه  موعــــدالــــدور الثــــاني فــــي  فــــي والنــــاجحين) ١٥/٩أقصــــاه ( موعــــدالــــدور األول فــــي 
 .دون الرجوع إلى الوزارةمن ) ١٥/١٠(

فـــــي حالـــــة عـــــدم وجـــــود طاقـــــة اســـــتيعابية فـــــي احـــــدى الكليـــــات يـــــتم حســـــم جميـــــع الطلبـــــات  .٨
التـــــاريخ تقـــــديم الطلـــــب وحســـــب التوقيتـــــات المبينـــــة فـــــي بـــــالرفض خـــــالل مـــــدة أســـــبوع مـــــن 

 ) أعاله، ليتسنى للطالب التقديم على كلية أخرى ووفق الضوابط.٧الفقرة (
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ـــــة فـــــي موعـــــد أقصـــــاه األســـــبوع األول مـــــن شـــــهر  .٩ ـــــتم حســـــم عمـــــل لجـــــان المقاصـــــة العلمي ي
 ) من الفصل العاشر.٤-أيلول مع مراعاة ما جاء بالبند (ي

ــــتم .١٠ ــــ إصــــدار ي ــــل الطال ــــه أمــــر نق ــــاب عــــدم ممانعــــة  بعــــد األصــــليةب مــــن كليت صــــدور كت
وال يجــــوز تســــجيل الطالــــب فــــي الكليــــة المــــراد  إليهــــا،مــــن النقــــل مــــن الكليــــة المــــراد االنتقــــال 

 .  األصليةكليته  منإال بعد صدور أمر نقله وانفكاكه  اليهااالنتقال 

ـــــى .١١ ـــــب عل ـــــي الكلية/المعهـــــد  اســـــتكمال الطال ـــــول إليهـــــا إجـــــراءات التســـــجيل ف  خـــــاللالمنق
 .صفه في راسبا يعد وبخالفهمن صدور أمر نقله من كليته األصلية  أسبوع مدة

 إليهــــاالمنقــــول  الكليــــة إلــــىالطالــــب المنقــــول منهــــا  ملفــــة بإرســــال األصــــليةالكليــــة  تقــــوم .١٢
ـــــد ـــــد الرســـــمي  وبي ـــــل  أســـــبوعينمـــــدة ال تتجـــــاوز  خـــــاللمعتمـــــد البري مـــــن صـــــدور امـــــر النق

 وبخالفه تتحمل الكلية مسؤولية التقصير.

ـــــة  يـــــتم .١٣ ـــــى إجـــــراء المقاصـــــة العلمي ـــــواردة عل ـــــة ال وفـــــق الضـــــوابط العامـــــة للمقاصـــــة العلمي
 الفصل العاشر.) من ٤-يالبند (في 

النقـــــــل وفقـــــــا  إجـــــــراءاتقســـــــم شـــــــؤون الطلبـــــــة فـــــــي الجـــــــامعتين تـــــــدقيق ســـــــالمة  يتـــــــولى .١٤
 للضوابط.

/معاهــــــــد كليات وٕالــــــــى(مــــــــن  أمــــــــر بجميــــــــع حــــــــاالت النقــــــــل إصــــــــدارعلــــــــى الجامعــــــــات  .١٥
الطلبــــة  بأســــماءمــــع جــــدول تفصــــيلي  األوامــــر تلــــك مــــن بنســــخالجــــامعتين) وتزويــــد الــــوزارة 

/الكلية/المعهـــــــــــد المنقـــــــــــولين إليـــــــــــه الجامعةالمنقـــــــــــولين والكلية/المعهـــــــــــد المنقـــــــــــولين منـــــــــــه و 
ــــــ وســــــنتهم ــــــب المنقــــــول فــ أقصــــــاه  موعــــــدـي الدراســــــية وفقــــــرة االنتقــــــال المشــــــمول بهــــــا الطال

 ) ألغراض تدقيقية.١٥/١١(

يخـــــص  فيمـــــا التاســـــع الفصـــــل) مـــــن ٣-ط( (ج) مـــــن البنـــــد الفقـــــرة فـــــي ورد مـــــا يالحـــــظ .١٦
 العسكرية. واألخطاءنقل الطلبة المتضررين من األعمال اإلرهابية 

ـــــوقفين  ال .١٧ ـــــىيمكـــــن نقـــــل الطلبـــــة الدراســـــين فـــــي الكليـــــات التابعـــــة لل ـــــاظرة األقســـــام إل  المن
 .العلمي والبحث العالي التعليم لوزارة التابعة واألهلية الحكومية الكليات في

 لنقل الطلبة: االتيةباإلضافة الى ماذكر في أعاله يجب توفر الشروط  .١٨

ـــــة عـــــن   -أ ـــــب فـــــي المرحل ـــــل معـــــدل الطال ـــــى جامعـــــات محافظـــــة بغـــــداد، اال يق للنقـــــل ال
 .٢٠١٩/٢٠٢٠جيد، وسيتم اعتماد معدل جيد جدًا للنقل للسنة الدراسية 
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 للنقل للجامعات في المحافظات األخرى، اال يقل معدل الطالب في المرحلة عن جيد.  -ب
يتم نقل الطالب مقابل نصف أجور التعليم الحكومي الخاص الصباحي ولباقي مدة   -ت

 الدراسة في حالة حصول الطالب على تقدير اقل مما ذكر في أعاله.
 

 :ضوابط االنتقال ألسباب قاھرة -٢-ح

النتقال الطلبة الذين تعرضوا للحاالت اآلتية (مع االلتزام بالضوابط الواردة تكون األولوية 
  :) منه١٨عدا الفقرة ( )١-في البند ح

ـــــــب .١ ـــــــذي يتعـــــــرض لفقـــــــدان  الطال ـــــــة ال ـــــــدين (فـــــــي ســـــــنة االنتقـــــــال  أحـــــــد/ الطالب الوال
نفســـــها) يحـــــق لـــــه االنتقـــــال إلـــــى الدراســـــة المنـــــاظرة فـــــي (الكليات/المعاهـــــد) الواقعـــــة 

  ه بعد تقديم ما يثبت ذلك.في محل سكن

الطالبـــــة المتزوجـــــة خـــــالل مـــــدة الدراســـــة يحـــــق لهـــــا االنتقـــــال إلـــــى الدراســـــة المماثلـــــة  .٢
 في محافظة إقامة الزوج بعد تقديم المستمسكات المطلوبة. 

الطالبـــــة التـــــي افترقـــــت عـــــن زوجهـــــا خـــــالل مـــــدة الدراســـــة بســـــبب الطـــــالق أو الوفـــــاة  .٣
د تقـــــديم محافظـــــة ســـــكن عائلتهـــــا بعـــــيحـــــق لهـــــا االنتقـــــال إلـــــى دراســـــة مماثلـــــة فـــــي 

 المستمسكات المطلوبة.

حــــد األمــــراض المزمنــــة بعــــد تقــــديم كتــــاب عــــدم ممانعــــة أالطالب/الطالبــــة المــــريض ب .٤
فــــــي  الدائمــــــةمــــــن الجامعــــــة األصــــــلية وتقــــــديم تقريــــــر طبــــــي مــــــن اللجــــــان الطبيــــــة 

 المحافظة ومصادق عليها من اللجنة الطبية في كلية الطب في الجامعة.

المصــــاب الــــذي تعــــرض إلــــى القصــــف أو إطــــالق نــــار أو مــــا شــــابه ذلـــــك الطالــــب  .٥
 من حوادث وأصيب بعجز دائمي.

الوالــــــدين يحــــــق لــــــه االنتقــــــال الــــــى الدراســــــة  أحــــــدفقــــــدان لالطالــــــب المعيــــــل لعائلتــــــه  .٦
 المناظرة الواقعة في محل سكناه بعد تقديم ما يثبت ذلك.

) ٥٧و ( ٢٠١٦) لســــــــــنة ٢الطلبــــــــــة مــــــــــن ذوي الشــــــــــهداء المشــــــــــمولين بالقــــــــــانوني ( .٧
 .٢٠١٥لسنة 

فـــــــي الحـــــــاالت اإلنســـــــانية القـــــــاهرة األخـــــــرى ولحـــــــاالت  النظـــــــرالجامعـــــــة  لمجلـــــــس .٨
 محدودة وفي أضيق الحدود.

 . أعالهاألولى بما ورد  السنة الدراسيةال يشمل طلبة  .٩
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  :ضوابط االنتقال من كليات ذات متطلبات أدنى إلى كليات ذات متطلبات أعلى -٣-ح

 متطلباتلا ذات كلياتال إلىمن الكليات ذات المتطلبات األدنى األوائل الطلبة  نقل يتم
 :يأتي وكما الوزارة في المركزي القبول قسم خالل من علىاأل

ولى األ الدراسية السنةفي  جدا جيد تقديريحق للطالب األول على القسم والحاصل على  .١
ل وفق الجدو على االنتقال من كليات ذات متطلبات أدنى إلى كليات ذات متطلبات أعلى 

 المبين:

  الكليات ذات المتطلبات األعلى  الكليات ذات المتطلبات األدنى
  الكلية/ القسم  القسم  الكلية

  كلية الطب البيطري

  العلوم  كليات طب األسنان أو الصيدلة

  علوم الحياة

  الكيمياء

  التحليالت المرضية
  الكيمياء التطبيقية

  التطبيقية الحيوية التقانات كلية

  كلية الصيدلة  / بقسميھاالتقانات اإلحيائية  العلوم

التقنيات الصحية 
والطبية أو كليات 

العلوم الطبية 
  التطبيقية

  التحليالت المرضية

  كليات طب األسنان أو الصيدلة
  الصحة البيئية

  العلوم

قسم علوم الرياضيات والرياضيات 
  التطبيقية

  قسم ھندسة الحاسوب أو
  قسم ھندسة تكنلوجيا المعلومات 

  ھندسة المعلومات  قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

علوم الفيزياء والفيزياء الحياتية والفيزياء 
  التطبيقية

  قسم الھندسة الكھربائية

  الحاسوب  علوم

و نظم أو  سيطرةأو  البرمجياتالحاسبات أو  ھندسة
  أو ھندسة المعلومات اإللكترونيات ھندسة

  والرياضيات الحاسوب علوم

  نظم المعلومات الحاسوبية

  كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات: قسم الشبكات
ھندسة االتصاالت او ھندسة الحاسوب او ھندسة 

  تقنيات الحاسوب
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  الكليات ذات المتطلبات األعلى  الكليات ذات المتطلبات األدنى
  الكلية/ القسم  القسم  الكلية

  الرياضيات الطبيةقسم : والرياضيات الحاسوب علوم كلية
الطبية  األجھزة، قسم الحياتيھندسة الطب  قسم

  /الكلية التقنية
  

  الحاسبات ھندسة  االقسام باقي: والرياضيات الحاسوب علوم كلية

  العلوم

  فيزياء الليزر
قسم ھندسة الليزر أو قسم ھندسة الليزر 

  البصرية اتاإللكترونيو

  أو قسم ھندسة النفط   علوم األرض
  والمعادن النفط جيولوجيا  قسم تكنلوجيا النفط وإنتاجه

  علوم الفلك واألنواء الجوية

  قسم ھندسة البيئة
  البيئة

  التقانات البيئية

  كليات التقانات البيئية

  كليات الھندسة/ قسم ھندسة المواد  المواد  العلوم

  كلية ھندسة البناء واالنشاءات/ قسم الجيوماتيك  الملعومات الجغرافيةالتحسس النائي ونظم   العلوم
 

عند توافر  الدراسية األولى، السنةفي  أعالهفي يكون انتقال الطلبة المشمولين باالختصاصات  .٢
جامعة،  أقربالدراسة المذكورة في جامعتهم نفسها وفي حال عدم توافرها يكون قبولهم في 

، سهافي الكلية نف رسوبشريطة أن يكونوا من الناجحين في الدور األول وليس لديهم سنة 
 ./ب) من الفصل السابع٢-) من البند (ز٢يستثنى من ذلك الطلبة المسجلون وفق الفقرة (

رض تعديل ) لغآخرين معهد أو(في كلية  السابقة السنة فيدراستهم  أجلوا لذينالطلبة ا يشمل .٣
 يح بامتياز نقل الطلبة األوائل.الترش

الطالب الحاصل على الترتيب األول على األقسام في الكليات من خريجي الدراسة  يشمل .٤
المقبولين على قناة  الطلبة أو مناإلعدادية المهنية أو من أصحاب الشهادات المعادلة 

از نقل الطلبة ) بامتي٣-١ممن تنطبق عليهم بقية الشروط الواردة في الفقرات ( المتميزين
 األوائل.

يكون النقل عن طريق الوزارة حصرًا حال إعالن نتائج الدور األول وبكتاب رسمي من جامعة  .٥
الطالب إلى الوزارة/ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة مع تحديد القسم والكلية والجامعة التي 
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 أريخت وستهمل الطلبات الواردة بعد اإلمتحانييرغب الطالب االنتقال إليها وتحديد الرقم 
٣٠/٩. 

 

حدود أعلى إلى كليات ومعاھد ذات حدود قبول ضوابط انتقال الطلبة من كليات ذات  -٤-ح
  :أدنى قبول

حدود  كليات ذات إلىيحق لطلبة كليات المجموعة الطبية في الجامعات الحكومية االنتقال  .١
 نتينلديهم سنوات إهدار أكثر من سشرط أال تكون بقبول أدنى وبحسب الطاقة االستيعابية 

 سنوات منضسنوات التاجيل وعدم الرسوب  وال تحتسب سنوات النجاح والرسوبيقصد بها (
 .اإلهدار)

ى نمعاهد ذات حدود قبول أد إلىيحق للطلبة االنتقال من الكليات في الجامعات الحكومية  .٢
  أكثر من سنتين.وبحسب الطاقة االستيعابية شرط أال تكون لديه سنوات إهدار 

 في حال كان االنتقال إلى كلية. للدراسةتحتسب سنوات الرسوب ضمن السقف الزمني  .٣

 الدراسية. اتعو لمجلس الكلية/المعهد النظر في إعفاء الطالب من بعض الموض .٤

 

 :التقنيةانتقال طلبة المعاھد في الجامعات ضوابط  -٥-ح
ي فتخول الجامعات التقنية صالحية نقل طلبة الصف األول من وٕالى المعاهد الواقعة  .١

بعد استحصال عدم  محافظات سكنهم او معاهد المحافظة الواحدة في قضاء السكن
الممانعة من المعهدين األصلي والمراد النقل إليه وبما يضمن تحقيق الطاقة االستيعابية 

 .الدراسية السنة بدء وفي
 المرحلة الثانية.الجامعات التقنية صالحية نقل طلبة  تخول .٢

 
  التدريسية: الھيئة أعضاء أبناء نقل الطلبة ضوابط -٦-ح

العلمية  حملة األلقابمن  أعضاء الهيئة التدريسية يشمل بالضوابط المدرجة في أدناه أبناء .١
المالك الدائم للجامعات الحكومية  وضمن مدرسأو  مساعدأو أستاذ الجامعية أستاذ 
 حصرًا. العلمي والبحث العالي التعليم لوزارةواألهلية التابعة 
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 فرق ال يتجاوزأ التدريسية التمتع بأحد االمتيازين في أدناه شرطالهيئة  أعضاءألبناء يحق  .٢
خمسة ) ٥( عن اليه االنتقال المراد الكلية / القسم في للقبول األدنى الحد معدلهم عن

 جات لكل مما يلي:در 

 .كناهموالمعاهد في محافظة س نقل إلى الدراسة المناظرة في الكلياتال  -أ

 ذلك تنفيذ ويتم مركزيا، فيه المقبول/المعهد الكلية فياختيار القسم (الفرع)   -ب
 عةوالمتاب والتخطيط الدراسات دائرةعلى ان تزود  ،الكلية/ المعهد قبل من

 .تدقيقية ألغراضجامعة  لكل المستفيدينبقوائم 
ة اللقب بالضوابط أعاله على حمل يقتصر شمول أبناء التدريسيين المتقاعدين والمتوفين .٣

 الجامعي (أستاذ وأستاذ مساعد).

باإلمكان تسجيل الطالب في الكلية المنقول إليها مباشرًة من دون رجوعه إلى التسجيل في  .٤
 كليته األصلية ضمن المدة المحددة للنقل.

أبناء أعضاء الهيئة التدريسية االنتقال بين جامعات  ضمنهم منو لطلبة لجميع ا يحقال .٥
 المحافظة الواحدة. 

م في ضوئه نقل ي تذكتاب التأييد الخاص بعضو الهيئة التدريسية البتزويد الكلية/ المعهد  .٦
 .المنقول اليها الطالب الطالب إلجراء صحة الصدور عليه من الكلية/ المعهد

ادات ن من أصحاب الشهو ن مركزيًا والطلبة الوافدو فقرات أعاله الطلبة المقبوليشمل بال .٧
 المعادلة.

للطلبة المقبولين في الكليات التقنية الهندسية النقل إلى كليات الهندسة وٕانما إلى  يحق ال .٨
 كليات تقنية مناظرة.

، هذا الغرضبة المخصصستمارة اإللكترونية لنقل بين الكليات المتناظرة عن طريق االا يتم .٩
  :يأتيما تبار مع االخذ بنظر االع

لجامعة اذات التخصص المناظر في قسام األ االنتقال إلىيحق للطلبة المقبولين    .أ
  التكنولوجية.

دون من لوم النقل إلى كلية العبللطلبة المقبولين في كلية التقانات اإلحيائية  يسمح  .ب
  فيها تقانات إحيائية. يوجد التحديد القسم في الجامعات التي 

 :التي لها رموز تقديم مستقلة على وفق اآلتي األقسامب) أعاله في حالة -٢تنفذ الفقرة ( .١٠
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 لومع قسم مثال( األصلية الكلية أقسام إلى مستقل تقديم رمز لها التي األقسام من  -أ
 ويتم باشرةم الجامعة عن طريق بنفس الكلية) الفيزياء قسمإلى  العلوم/كلية الرياضيات

 القبول بيانات للتعدي نهائية تفصيلية بقائمة والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة تزويد
 .٣١/١٢ أقصاه موعد وفي

 الدراسات ئرةدا تزويد ويتم مباشرة الجامعة منن أقسام الجامعة التكنولوجية بي النقل يتم  -ب
 أقصاه موعد يوف القبول بيانات لتعديل نهائية تفصيلية بقائمة والمتابعة والتخطيط

٣١/١٢. 
  ية:آلتفي الحاالت ا األساتذة أبناءال يجوز نقل   -ت
  .رمز له آخر قسم إلى رمز له قسم من )١
 ).اآلثار سمق إلى اآلداب كلية مثال( مستقل تقديم رمز له الكلية في قسم إلى الكلية من )٢

 لقناة:ا لنقل الطلبة وفق هذهالتية االى ماذكر في أعاله يجب توفر الشروط  باإلضافة .١١

ــــة   -أ ــــين وزارية/علمي ــــد فــــاعلى او اشــــتراكه فــــي لجنت ــــيم جي ــــى تقي حصــــول التدريســــي عل
 او إدارية خالل السنة الدراسية او أربعة لجان علمية او ادراية في جامعته.

 عدم وجود عقوبة في اضبارته.  -ب

التدريسية المقبولين ضمن قناة ذوي الشهداء بكل ما ورد في أعضاء الهيئة أبناء  يشمل .١٢
  .أعاله فقراتال

  واألھلية: الحكوميةضوابط انتقال الطلبة بين الكليات  -٧-ح

 :نقل الطلبة من الكليات األهلية إلى الكليات الحكومية الدراسة المسائية  -أ

 لى الكلياتإ والمسائية) الصباحية(الدراستين يسمح للطالب االنتقال من الكليات األهلية  .١
 حينالناج ومنالحكومية المسائية المناظرة على أن يكون حاصًال على تقدير (جيد جدًا) 

 راسب في السنة الدراسية السابقة. الصف الثاني وغيرمن الصف األول إلى 
 .العلمية المقاصة إلجراءات الطالب يخضع .٢
المتابعة والتخطيط و يتم نقل الطلبة المشار إليهم عن طريق الوزارة حصرًا/ دائرة الدراسات  .٣

إعالن  إلى الدائرة حال ابعد تزويد الطالب بكتاب رسمي من كليته/جامعته األهلية معنون
يها يرغب الطالب االنتقال إل التي والجامعةنتائج الدور األول على أن يحدد القسم والكلية 

خالفه وب وال يحق للكلية/الجامعة األهلية مفاتحة الجامعات الرسمية عن طريقها مباشرةً 
  تتحمل المسؤولية القانونية كاملًة. 

 .٣٠/٩ تأريخ لن يتم النظر بأي طلب يرد بعد .٤
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  :نقل الطلبة من الكليات الحكومية إلى الكليات األهلية  -ب

 األولى إلى الثانية فقط وغير الراسب في السنة السابقة أو الدراسية السنةيسمح للطالب الناجح من 
االنتقال من الجامعات الحكومية الصباحية أو المسائية إلى الدراسة واالختصاص  ،مرقن قيدهال

  المناظرين في الجامعات والكليات األهلية.

 :كردستان إقليمضوابط انتقال الطلبة من وإلى جامعات  -٨-ح

-زارةالو  بها من االعتراف إجراءاتاستكملت  التي-الجامعات مع المعامالت ترويج يتم .١
 .حصراً 

 .ترويج معاملة االنتقال لطلبة السنة الدراسية األولى والمنتهيةعدم  .٢
 ستحصالا بعد كردستان إقليم معاهد وٕالى من االنتقال للمعاهد األول الصف لطلبة يسمح .٣

 .المعهدين من الممانعة عدم
) على الترتيب ٩-) و (ي١-مع مراعاة ما جاء بالبندين (ح يتم نقل أو استضافة الطلبة .٤

ل من فقة حيث تبدأ معاملة االنتقااالمر ستمارة صاصات المتناظرة وفقًا لالبحسب االخت و
عدادية و اإل االنتقال بنسخة مصورة من شهادةاستمارة (الكلية/المعهد) األصلي و ترافق 

اصة ي المقدها فقائمة بالمواد التي درسها الطالب في الصفوف التي اجتازها العتما
الجامعة/الجامعات التقنية المنقول منها إلى الجامعة العلمية وترسل مباشرًة عن طريق 

و  دون الرجوع إلى الوزارة من لتعليمات النافذةل اً الالزم وفق اجراء ويتمالمنقول إليها 
الوزارة وتزويدها بنسخ من هذه المخاطبات لالطالع و التأكد من  إعالم علىاالقتصار 

 دقة تنفيذ التعليمات.
 


