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الفصل الثامن :ضوابط انتقال الطلبة للدراسـتين الصباحية والمسائية:
ح -١-الشروط العامة لالنتقال:
 .١ﻳﺣق ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻧﺎﺟﺣﻳن اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ إﻟﻰ )اﻟﻛﻠﻳﺎت/اﻟﻣﻌﺎﻫد( واﻷﻗﺳﺎم واﻟﻔروع اﻟﻣﻧﺎظرة ﺑﻌد اﺳﺗﺣﺻﺎﻝ
ﻣواﻓﻘﺔ )اﻟﻛﻠﻳﺔ/اﻟﻣﻌﻬد( اﻷﺻﻠﻲ واﻟﻣراد اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ إﻟﻳﻬﺎ وﺑﺣﺳب اﻟطﺎﻗﺔ اﻻﺳﺗﻳﻌﺎﺑﻳﺔ.

 .٢ﻳﺣق ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﺑﻳن ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟواﺣدة أو اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﻣﺗﻧﺎظرة ﺿﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟواﺣدة ﻋدا ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺑﻐداد.
 .٣ﻻ ﻳﻧﻘﻝ طﻠﺑﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﻳﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺎت وﺗﻌد اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﻳﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻓﻲ
ﻛﻠﻳﺎت اﻟطب ﺳﻧﺔ دراﺳﻳﺔ ﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻟﻬذا اﻟﻐرض ﻓﻘط.
 .٤ﻳﺣق ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺿﺎﻓﻳن ﺳﻧﺗﻳن ﻓﺄﻛﺛر اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟدراﺳﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﺷرط ﻧﺟﺎﺣﻬم
ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟدراﺳﻳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ )ﺳﻧﺔ اﻟﺗﻘدﻳم(.

 .٥ﻳﺗم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن إﺟراءات ﺻﺣﺔ ﺻدور وﺛﻳﻘﺔ اﻟﺗﺧرج ﻟﻠدراﺳﺔ اﻹﻋدادﻳﺔ ﻣن اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﻧﻘوﻝ إﻟﻳﻬﺎ
اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋدم اﺳﺗﻛﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﻧﻘوﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗﺄرﻳﺦ ﻧﻘﻠﻪ.
 .٦ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﺟدد اﻟﻣﻘﺑوﻟﻳن ﺿﻣن اﻟﻘﺑوﻝ اﻟﻣرﻛزي ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣن اﻟدراﺳﺔ اﻟﺻﺑﺎﺣﻳﺔ إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ
اﻟﻣﺳﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎظرة وﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻟﻣﻧﺎظر ﺑذات ﺳﻧﺔ ﻗﺑوﻟﻬم وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺻﻔوف اﻷﺧرى ﻓﻳﺳﻣﺢ

ﻟﻬم ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎﻝ إﻟﻰ اﻟﻘﺳم اﻟﻣﻧﺎظر ﻋﻠﻰ وﻓق اﻟطﺎﻗﺔ اﻻﺳﺗﻳﻌﺎﺑﻳﺔ.

 .٧ﺗﺑدأ إﺟراءات اﻟﻧﻘﻝ ﻣن اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ ﺣﺻ ار وﺗﻛون اﻟﻣﺧﺎطﺑﺎت ﺑﻌدم اﻟﻣﻣﺎﻧﻌﺔ ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻛﻠﻳﺔ
اﻟﻣﻧﺎظرة ﻋﻠﻰ أن ﺗرﻓق اﻟﻣواد اﻟدراﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﺟﺗﺎزﻫﺎ اﻟطﺎﻟب وﻋدد اﻟوﺣدات اﻟدراﺳﻳﺔ رﻓﻘﺔ اﻟطﻠب
وﻛﺗﺎب ﻋدم اﻟﻣﻣﺎﻧﻌﺔ.
 .٨ﻳﺗم ﺗروﻳﺞ اﺳﺗﻣﺎرات اﻟﻧﻘﻝ اﻟﻛﺗروﻧﻳﺎً ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻧﺎﺟﺣﻳن ﻓﻲ اﻟدور اﻷوﻝ واﻟﻣﻛﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ

اﺑﺗداء ﻣن  ١٠/١١وﻟﻐﺎﻳﺔ  ١١/١٥ﻋﻠﻰ ان ﻳﺗم اﺳﺗﻛﻣﺎﻝ إﺻدار أواﻣر اﻟﻧﻘﻝ ﻓﻲ ﻣوﻋد أﻗﺻﺎﻩ
ً
اﻻﺳﺑوع اﻻوﻝ ﻣن ﺷﻬر ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن دون اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟو ازرة وﺑﺎﻹﻣﻛﺎن اﺻدار اواﻣر ﻧﻘﻝ
اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻧﺎﺟﺣﻳن ﻓﻲ اﻟدور اﻻوﻝ ﻗﺑﻝ اﻟﻣوﻋد اﻋﻼﻩ.

 .٩ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود طﺎﻗﺔ اﺳﺗﻳﻌﺎﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﺣدى اﻟﻛﻠﻳﺎت ﻳﺗم ﺣﺳم ﺟﻣﻳﻊ اﻟطﻠﺑﺎت ﺑﺎﻟرﻓض ﺧﻼﻝ
ﻣدة أﺳﺑوع ﻣن اﻟﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘدﻳم اﻟطﻠب وﺣﺳب اﻟﺗوﻗﻳﺗﺎت اﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة ) (٨أﻋﻼﻩ ،ﻟﻳﺗﺳﻧﻰ

ﻟﻠطﺎﻟب اﻟﺗﻘدﻳم ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻳﺔ أﺧرى ووﻓق اﻟﺿواﺑط.

 .١٠ﻳﺗم ﺣﺳم ﻋﻣﻝ ﻟﺟﺎن اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣوﻋد أﻗﺻﺎﻩ اﺳﺑوع واﺣد ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ اﺻدار اواﻣر
اﻟﻧﻘﻝ واﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة ) (٨اﻋﻼﻩ  ،ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﺑﻧد )ي (٤-ﻣن اﻟﻔﺻﻝ اﻟﻌﺎﺷر.
 .١١ﻳﺗم إﺻدار أﻣر ﻧﻘﻝ اﻟطﺎﻟب ﻣن ﻛﻠﻳﺗﻪ اﻷﺻﻠﻳﺔ ﺑﻌد ﺻدور ﻛﺗﺎب ﻋدم ﻣﻣﺎﻧﻌﺔ ﻣن اﻟﻧﻘﻝ ﻣن
اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣراد اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ إﻟﻳﻬﺎ ،وﻻ ﻳﺟوز ﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣراد اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟﻳﻬﺎ إﻻ ﺑﻌد

ﺻدور أﻣر ﻧﻘﻠﻪ واﻧﻔﻛﺎﻛﻪ ﻣن ﻛﻠﻳﺗﻪ اﻷﺻﻠﻳﺔ.
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 .١٢ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻟب اﺳﺗﻛﻣﺎﻝ إﺟراءات اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ/اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻣﻧﻘوﻝ إﻟﻳﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻣدة أﺳﺑوع ﻣن
ﺗﺎرﻳﺦ ﺻدور أﻣر ﻧﻘﻠﻪ ﻣن ﻛﻠﻳﺗﻪ اﻷﺻﻠﻳﺔ وﺑﺧﻼﻓﻪ ﻳﻌد راﺳﺑﺎ ﻓﻲ ﺻﻔﻪ.
 .١٣ﻳﺗوﻟﻰ ﻗﺳم ﺷؤون اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺗﻳن ﺗدﻗﻳق ﺳﻼﻣﺔ إﺟراءات اﻟﻧﻘﻝ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺿواﺑط.

 .١٤ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت إﺻدار أﻣر ﺑﺟﻣﻳﻊ ﺣﺎﻻت اﻟﻧﻘﻝ )ﻣن ٕواﻟﻰ ﻛﻠﻳﺎت/ﻣﻌﺎﻫد اﻟﺟﺎﻣﻌﺗﻳن( وﺗزوﻳد
اﻟو ازرة ﺑﻧﺳﺦ ﻣن ﺗﻠك اﻷواﻣر ﻣﻊ ﺟدوﻝ ﺗﻔﺻﻳﻠﻲ ﺑﺄﺳﻣﺎء اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﻧﻘوﻟﻳن اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ /اﻟﻛﻠﻳﺔ/اﻟﻣﻌﻬد
اﻟﻣﻧﻘوﻟﻳن ﻣﻧﻪ واﻟﺟﺎﻣﻌﺔ/اﻟﻛﻠﻳﺔ/اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻣﻧﻘوﻟﻳن إﻟﻳﻪ وﺳﻧﺗﻬم اﻟدراﺳﻳﺔ وﻓﻘرة اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟﻣﺷﻣوﻝ
ﺑﻬﺎ اﻟطﺎﻟب اﻟﻣﻧﻘوﻝ ﻓ ــﻲ ﻣوﻋد أﻗﺻﺎﻩ ) (١٢/١٠ﻷﻏراض ﺗدﻗﻳﻘﻳﺔ.
 .١٥ﻳﻼﺣظ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة ) (٣ﻣن اﻟﺑﻧد )ب  /ط (٣-ﻣن اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص ﻧﻘﻝ اﻟطﻠﺑﺔ
اﻟﻣﺗﺿررﻳن ﻣن اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻹرﻫﺎﺑﻳﺔ واﻷﺧطﺎء اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ.

 .١٦ﻻ ﻳﻣﻛن ﻧﻘﻝ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟدارﺳﻳن ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠوﻗﻔﻳن إﻟﻰ اﻷﻗﺳﺎم اﻟﻣﻧﺎظرة ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺎت
اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ واﻷﻫﻠﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟو ازرة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ.
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ
 .١٧ﺗﻛون اوﻟوﻳﺔ اﻟﻧﻘﻝ ﻟﻺﻧﺎث اﻟﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت /اﻟﻛﻠﻳﺎت /اﻟﻣﻌﺎﻫد ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺳﻛﻧﺎﻫم ً
رﻏﺑﺗﻬم ووﻓق اﻟﺿواﺑط اﻟواردة ﻓﻲ اﻋﻼﻩ.
ح -٢-ضوابط االنتقال ألسباب قاھرة:
ﺗﻛون اﻷوﻟوﻳﺔ ﻻﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟذﻳن ﺗﻌرﺿوا ﻟﻠﺣﺎﻻت اﻵﺗﻳﺔ ﻣﻊ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺿواﺑط اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺑﻧد

)ح (١-أﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ان ﺗﻛون ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﻳﺔ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎﻝ او اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﻘﻬﺎ:

 .١اﻟطﺎﻟب  /اﻟطﺎﻟﺑﺔ اﻟذي ﻳﺗﻌرض ﻟﻔﻘدان أﺣد اﻟواﻟدﻳن )ﻓﻲ ﺳﻧﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻧﻔﺳﻬﺎ( ﻳﺣق ﻟﻪ اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ
إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻧﺎظرة ﻓﻲ )اﻟﻛﻠﻳﺎت/اﻟﻣﻌﺎﻫد( اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﻝ ﺳﻛﻧﻪ ﺑﻌد ﺗﻘدﻳم ﻣﺎ ﻳﺛﺑت ذﻟك.
 .٢اﻟطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣﺗزوﺟﺔ ﺧﻼﻝ ﻣدة اﻟدراﺳﺔ ﻳﺣق ﻟﻬﺎ اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ إﻗﺎﻣﺔ
اﻟزوج ﺑﻌد ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺳﺗﻣﺳﻛﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ.

 .٣اﻟطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺗﻲ اﻓﺗرﻗت ﻋن زوﺟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻣدة اﻟدراﺳﺔ ﺑﺳﺑب اﻟطﻼق أو اﻟوﻓﺎة ﻳﺣق ﻟﻬﺎ اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ
إﻟﻰ دراﺳﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺳﻛن ﻋﺎﺋﻠﺗﻬﺎ ﺑﻌد ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺳﺗﻣﺳﻛﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ.
 .٤اﻟطﺎﻟب/اﻟطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣﺻﺎﺑﻳن ﺑﺄﺣد اﻷﻣراض اﻟﻣزﻣﻧﺔ ﺑﻌد ﺗﻘدﻳم ﻛﺗﺎب ﻋدم ﻣﻣﺎﻧﻌﺔ ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻷﺻﻠﻳﺔ وﺗﻘدﻳم ﺗﻘرﻳر طﺑﻲ ﻣن اﻟﻠﺟﺎن اﻟطﺑﻳﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ وﻣﺻﺎدق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن اﻟﻠﺟﻧﺔ
اﻟطﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻳﺔ اﻟطب ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.

 .٥اﻟطﺎﻟب اﻟﻣﺻﺎب اﻟذي ﺗﻌرض إﻟﻰ اﻟﻘﺻف أو إطﻼق ﻧﺎر أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟك ﻣن ﺣوادث وأﺻﻳب
ﺑﻌﺟز داﺋﻣﻲ.
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 .٦اﻟطﺎﻟب اﻟﻣﻌﻳﻝ ﻟﻌﺎﺋﻠﺗﻪ ﻟﻔﻘدان أﺣد اﻟواﻟدﻳن ﻳﺣق ﻟﻪ اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻧﺎظرة اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ
ﻣﺣﻝ ﺳﻛﻧﺎﻩ ﺑﻌد ﺗﻘدﻳم ﻣﺎ ﻳﺛﺑت ذﻟك.
 .٧اﻟطﻠﺑﺔ ﻣن ذوي اﻟﺷﻬداء اﻟﻣﺷﻣوﻟﻳن ﺑﺎﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ) (٢ﻟﺳﻧﺔ  ٢٠١٦وﺗﻌدﻳﻠﻪ ﻗﺎﻧون ) (٢ﻟﺳﻧﺔ
٢٠١٩و ) (٥٧ﻟﺳﻧﺔ .٢٠١٥

 .٨ﻟﻣﺟﻠس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ اﻟﻘﺎﻫرة اﻷﺧرى وﻟﺣﺎﻻت ﻣﺣدودة وﻓﻲ أﺿﻳق
اﻟﺣدود.
 .٩ﻻ ﻳﺷﻣﻝ طﻠﺑﺔ اﻟﺳﻧﺗﻳن اﻟدراﺳﻳﺗﻳن اﻷوﻟﻰ واﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﺑﻣﺎ ورد ﻓﻲ أﻋﻼﻩ.

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:
اﻟﻛﻠﻳﺎت ذات اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷدﻧﻰ
اﻟﻘﺳم

اﻟﻛﻠﻳﺔ

اﻟﻛﻠﻳﺎت ذات اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﻋﻠﻰ
اﻟﻛﻠﻳﺔ /اﻟﻘﺳم

كلية الطب البيطري
علوم الحياة
الكيمياء
التحليالت المرضية
الكيمياء التطبيقية
االحياء مجھرية

العلوم

كليات طب األسنان أو الصيدلة

كلية التقنيات الحيوية التطبيقية
العلوم

التقانات اإلحيائية الطبية

كلية الصيدلة

التحليالت المرضية

التقنيات الصحية
والطبية أو كليات
العلوم الطبية
التطبيقية

المختبرات الطبية

العلوم

قسم علوم الرياضيات والرياضيات
التطبيقية

قسم ھندسة الحاسوب أو
قسم ھندسة تكنلوجيا المعلومات

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

ھندسة المعلومات

الصحة البيئية

كليات طب األسنان أو الصيدلة
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اﻟﻛﻠﻳﺎت ذات اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷدﻧﻰ
اﻟﻛﻠﻳﺔ

اﻟﻛﻠﻳﺎت ذات اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﻋﻠﻰ

اﻟﻘﺳم

اﻟﻛﻠﻳﺔ /اﻟﻘﺳم

علوم الفيزياء والفيزياء الحياتية
والفيزياء التطبيقية

قسم الھندسة الكھربائية

علوم الحاسوب
علوم الحاسوب والرياضيات

ھندسة الحاسبات أو البرمجيات أو سيطرة ونظم
أو ھندسة اإللكترونيات أو ھندسة المعلومات

نظم المعلومات الحاسوبية
كلية علوم
الحاسوب
وتكنولوجيا
المعلومات
كلية علوم
الحاسوب
والرياضيات

قسم الشبكات

ھندسة االتصاالت او ھندسة الحاسوب او ھندسة
تقنيات الحاسوب

قسم الرياضيات الطبية

قسم ھندسة الطب الحياتي ،قسم األجھزة الطبية
/الكلية التقنية

العلوم

الفيزياء الطبية

ھندسة طب حياتي

كلية علوم
الحاسوب
والرياضيات

باقي االقسام

ھندسة الحاسبات

فيزياء الليزر

قسم ھندسة الليزر أو قسم ھندسة الليزر
واإللكترونيات البصرية

علوم األرض
العلوم

جيولوجيا النفط والمعادن

قسم ھندسة النفط أو
قسم تكنولوجيا النفط وإنتاجه

علوم الفلك واألنواء الجوية
البيئة
التقنيات البيئية

قسم ھندسة البيئة

كليات التقنيات البيئية
العلوم

المواد

كليات الھندسة /قسم ھندسة المواد

العلوم

التحسس النائي ونظم المعلومات
الجغرافية

كلية ھندسة البناء واالنشاءات /قسم الجيوماتيك

العلوم

الجيوفيزياء

قسم الجيولوجي /كليات العلوم او ھندسة النفط /
كليات الھندسة

العلوم

جيولوجيا تطبيقية

ھندسة النفط
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 .٢ﻳﺣق ﻟﻠطﺎﻟب اﻻوﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ /ﻗﺳم اﻟﺻﻳدﻟﺔ ﻣن اﻟذﻳن ﻣﻌدﻻﺗﻬم ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻻﻋدادﻳﺔ
) (%٩٠ﻓﺄﻛﺛر اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟﻰ ﻛﻠﻳﺎت اﻟﺻﻳدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ان ﻳﻛون اﻟطﺎﻟب ﻣن اﻟﻧﺎﺟﺣﻳن ﻓﻲ اﻟدور
اﻻوﻝ ﺑﺗﻘدﻳر ﺟﻳد ﺟدا وﻟﻳس ﻟدﻳﻪ ﺳﻧﺔ رﺳوب ﺑﺎﻟﻣﻌﻬد ﻧﻔﺳﻪ.

 .٣ﻳﻛون 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 (٢/٣-ﻣن اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺳﺎﺑﻊ.
 .٤ﻳﺷﻣﻝ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟراﺳﺑﻳن واﻟﻣؤﺟﻠﻳن ﻟدراﺳﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ )ﻓﻲ ﻛﻠﻳﺔ أو ﻣﻌﻬد آﺧرﻳن( ﻟﻐرض
ﺗﻌدﻳﻝ اﻟﺗرﺷﻳﺢ ﺑﺎﻣﺗﻳﺎز ﻧﻘﻝ اﻟطﻠﺑﺔ اﻷواﺋﻝ.

 .٥ﻳﺷﻣﻝ ﺑﻬذا اﻻﻣﺗﻳﺎز اﻟطﻠﺑﺔ اﻻواﺋﻝ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺗﻬم اﻟذﻳن ﺳﺑق ﻟﻬم ﺗﺄﺟﻳﻝ دراﺳﺗﻬم ﺑﻐض اﻟﻧظر
ﻋن ﺳﻧوات اﻟﺗﺄﺟﻳﻝ.
 .٦ﻳﺷﻣﻝ اﻟطﺎﻟب اﻟﺣﺎﺻﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﻳب اﻷوﻝ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺳﺎم ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺎت ﻣن ﺧرﻳﺟﻲ اﻟدراﺳﺔ
اﻹﻋدادﻳﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ أو ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﺷﻬﺎدات اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻣن ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻳﻬم اﻟﺷروط اﻟواردة ﻓﻲ

اﻟﻔﻘرات ﻣن ) (٥-١ﺑﺎﻣﺗﻳﺎز ﻧﻘﻝ اﻟطﻠﺑﺔ اﻻواﺋﻝ.

 .٧ﻳﺷﻣﻝ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﻳن ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎة اﻟﻣﺗﻣﻳزﻳن ﻣﻣن ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻳﻬم اﻟﺷروط اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات
) (٣-١ﺑﺎﻣﺗﻳﺎز ﻧﻘﻝ اﻟطﻠﺑﺔ اﻷواﺋﻝ ﻋﻠﻰ ان ﻳﺗم اﺳﺗﺣﺻﺎﻝ اﻟﻣواﻓﻘﺎت اﻻﺻوﻟﻳﺔ ﻣن دواﺋرﻫم.
 .٨ﻳﺷﻣﻝ اﻟطﺎﻟب اﻟﺣﺎﺻﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﻳب اﻻوﻝ اﻟﻣﻘﺑوﻝ ﺿﻣن ﻗﻧﺎة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻟﺧﺎص
اﻟﺻﺑﺎﺣﻲ واﻟﺣﺎﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻳر ﺟﻳد ﺟدا ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﻳﺔ اﻻوﻟﻰ ﺑﺎﻣﺗﻳﺎز ﻧﻘﻝ اﻟطﻠﺑﺔ اﻻواﺋﻝ
ﻣﻊ اﻋﻔﺎءﻩ ﻣن دﻓﻊ اﻻﺟور اﻟدراﺳﻳﺔ ﻛوﻧﻪ ﻧﻘﻝ اﻟﻰ اﻟﻘﻧﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ.

 .٩ﻳﻛون 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
ﻳرﻏب اﻟطﺎﻟب اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ إﻟﻳﻬﺎ وﺗﺣدﻳد اﻟرﻗم اﻷﻣﺗﺣﺎﻧﻲ وﺳﺗﻬﻣﻝ اﻟطﻠﺑﺎت اﻟواردة ﺑﻌد ﺗﺄرﻳﺦ .١٢/١

.١٠

ﻳﻧﻘﻝ اﻟطﻠﺑﺔ اﻻواﺋﻝ ﻋﻠﻰ وﻓق ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺟدوﻝ اﻋﻼﻩ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﻔرع اﻟذي ﺗﺧرج

ﻣﻧﻪ اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻻﻋدادﻳﺔ )اﻻﺣﻳﺎﺋﻲ او اﻟﺗطﺑﻳﻘﻲ(.
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ح -٤-ﺿواﺑط اﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟطﻠﺑﺔ ﻣن ﻛﻠﻳﺎت ذات ﺣدود ﻗﺑوﻝ أﻋﻠﻰ إﻟﻰ ﻛﻠﻳﺎت وﻣﻌﺎﻫد 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 اﻟﺗﺄﺟﻳﻝ 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 اﻟﻣﻌﺎﻫد ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ:

ﺗﺧوﻝ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺻﻼﺣﻳﺔ ﻧﻘﻝ طﻠﺑﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﻳﺔ اﻻوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﻳﺔ 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.
ح -٦-ﺿواﺑط ﻧﻘﻝ اﻟطﻠﺑﺔ أﺑﻧﺎء أﻋﺿﺎء اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳﺳﻳﺔ:

ﻳﺷﻣﻝ ﺑﺎﻟﺿواﺑط اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ أدﻧﺎﻩ أﺑﻧﺎء أﻋﺿﺎء اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳﺳﻳﺔ )اﺻﺣﺎب اﻟﺷﻬﺎدات اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻣن

ﺣﻣﻠﺔ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﻳر واﻟدﻛﺗوراﻩ( وﺿﻣن اﻟﻣﻼك اﻟداﺋم ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ واﻷﻫﻠﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟو ازرة
اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺣﺻ اًر.

 .١ﻳﺣق 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.
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 .٢ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﺗﺳﺟﻳﻝ اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﻧﻘوﻝ إﻟﻳﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرةً ﻣن دون رﺟوﻋﻪ إﻟﻰ اﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﻲ
ﻛﻠﻳﺗﻪ اﻷﺻﻠﻳﺔ ﺿﻣن اﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻧﻘﻝ.
 .٣ﻻ ﻳﺣق ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﻣن أﺑﻧﺎء أﻋﺿﺎء اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳﺳﻳﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﺑﻳن ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟواﺣدة.

 .٤ﺗزوﻳد اﻟﻛﻠﻳﺔ /اﻟﻣﻌﻬد ﺑﻛﺗﺎب اﻟﺗﺄﻳﻳد اﻟﺧﺎص ﺑﻌﺿو اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳﺳﻳﺔ اﻟذي ﺗم ﻓﻲ ﺿوﺋﻪ ﻧﻘﻝ
اﻟطﺎﻟب ﻹﺟراء ﺻﺣﺔ اﻟﺻدور ﻋﻠﻳﻪ ﻣن اﻟﻛﻠﻳﺔ /اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻣﻧﻘوﻝ اﻟﻳﻬﺎ اﻟطﺎﻟب.
 .٥ﻳﺷﻣﻝ ﺑﺎﻟﻔﻘرات أﻋﻼﻩ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟون ﻣرﻛزﻳﺎً واﻟطﻠﺑﺔ اﻟواﻓدون ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﺷﻬﺎدات
اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ.

 .٦ﻻ ﻳﺣق ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﻳن ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻬﻧدﺳﻳﺔ اﻟﻧﻘﻝ إﻟﻰ ﻛﻠﻳﺎت اﻟﻬﻧدﺳﺔ ٕواﻧﻣﺎ إﻟﻰ
ﻛﻠﻳﺎت ﺗﻘﻧﻳﺔ ﻣﻧﺎظرة.
 .٧ﻳﺗم 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.

ﻳﺣق ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﻳن ﻓﻲ اﻗﺳﺎم اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﻬﻧدﺳﻳﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟﻰ اﻗﺳﺎم ﻛﻠﻳﺎت

اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻷﺧرى ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﻘرة ) (٢أﻋﻼﻩ.
ج.

ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﻳن ﻓﻲ ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻹﺣﻳﺎﺋﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘﻝ إﻟﻰ ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻌﻠوم

ﻣن دون ﺗﺣدﻳد اﻟﻘﺳم ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﻳوﺟد ﻓﻳﻬﺎ ﺗﻘﻧﻳﺎت إﺣﻳﺎﺋﻳﺔ.
 .٨ﺗﻧﻔذ اﻟﻔﻘرة )-١ب( اﻧﻔﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻗﺳﺎم اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ رﻣوز ﺗﻘدﻳم ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ وﻓق اﻵﺗﻲ:

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 .٢/٢٨
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 .٢/٢٨

ج .ﻻ ﻳﺟوز ﻧﻘﻝ أﺑﻧﺎء اﻋﺿﺎء اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳﺳﻳﺔ ﻣن ﻛﻠﻳﺔ إﻟﻰ ﻗﺳم ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ أو ﻓﻲ ﻛﻠﻳﺔ اﺧرى
ﻟﻪ رﻣز ﺗﻘدﻳم ﻣﺳﺗﻘﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋدم ﺗطﺎﺑق اﻟﺗﺧﺻص وﻓق رأي ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺧﺑراء اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ.
 .٩ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺎ ذﻛر ﻓﻲ أﻋﻼﻩ ﻳﺟب ﺗوﻓر أﺣد اﻟﺷرطﻳن ادﻧﺎﻩ ﻟﻧﻘﻝ اﻟطﻠﺑﺔ وﻓق ﻫذﻩ اﻟﻘﻧﺎة:
أ .ﺣﺻوﻝ اﻟﺗدرﻳﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻳﻳم ﺟﻳد ﻓﺄﻋﻠﻰ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧوات اﻟدراﺳﻳﺔ اﻟﺛﻼث اﻻﺧﻳرة.

ب .او اﺷﺗراك اﻟﺗدرﻳﺳﻲ ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺗﻳن و ازرﻳﺔ/ﻋﻠﻣﻳﺔ او إدارﻳﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﻳﺔ او أرﺑﻌﺔ
ﻟﺟﺎن ﻋﻠﻣﻳﺔ او إدارﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺗﻪ.
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 .١٠ﻳﺷﻣﻝ أﺑﻧﺎء أﻋﺿﺎء اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳﺳﻳﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﻳن ﺿﻣن ﻗﻧﺎة ذوي اﻟﺷﻬداء ﺑﻛﻝ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات
أﻋﻼﻩ.
 .١١ﻳﻘﺗﺻر ﺷﻣوﻝ أﺑﻧﺎء اﻟﺗدرﻳﺳﻳﻳن اﻟﻣﺗﻘﺎﻋدﻳن واﻟﻣﺗوﻓﻳن ﺑﺎﻟﺿواﺑط أﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﻣﻠﺔ اﻟﻠﻘب
اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ )أﺳﺗﺎذ او أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد(.

ح -٧-ﺿواﺑط اﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟطﻠﺑﺔ ﺑﻳن اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ واﻷﻫﻠﻳﺔ:
أ -ﻧﻘﻝ اﻟطﺎﻟب اﻻوﻝ ﻣن اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺻﺑﺎﺣﻳﺔ:
 .١ﻳﻧﻘﻝ اﻟطﺎﻟب اﻷوﻝ اﻟﻧﺎﺟﺢ ﺑﺎﻟدور اﻷوﻝ ﻓﻘط وﺑﺗﻘدﻳر ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋن )ﺟﻳد ﺟدا( ﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻟﻣﻌﻧﻲ
ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺎت/اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻷﻫﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﻳﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻷﻗﺳﺎم اﻟﻣﻧﺎظرة ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت
اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ.

 .٢ﻳﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟطﺎﻟب اﻟﻣﺗﻔوق اﻟﻣﺷﻣوﻝ ﺑﺎﻟﻔﻘرة ) (١ﻓﻲ أﻋﻼﻩ أﻻ ﻳﻛون راﺳﺑﺎً أو ﻣؤﺟﻼً وأﻻ
ﻳﻛون ﺣﺎﺻﻼً ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ ﻟﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﻣن ﺧرﻳﺟﻲ اﻟﻣﻌﺎﻫد.

 .٣ﻳﺧﺿﻊ اﻟطﺎﻟب ﻹﺟراءات اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ.

 .٤ﻳﺗم ﻧﻘﻝ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬم ﻋن طرﻳق اﻟو ازرة ﺣﺻ اًر /داﺋرة اﻟدراﺳﺎت واﻟﺗﺧطﻳط واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ
ﺑﻌد ﺗزوﻳد اﻟطﺎﻟب ﺑﻛﺗﺎب رﺳﻣﻲ ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺗﻪ/ﻛﻠﻳﺗﻪ 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.

 .٥ﻟن ﻳﺗم اﻟﻧظر ﺑﺄي طﻠب ﻳرد ﺑﻌد ﺗﺄرﻳﺦ .١١/١٥

ب -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 ﻛﺎﻣﻠ ًﺔ.

.٤ﻟن ﻳﺗم اﻟﻧظر ﺑﺄي طﻠب ﻳرد ﺑﻌد ﺗﺄرﻳﺦ .١١/١٥

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ..........دليل اجراءات شؤون الطلبة وضوابط القبول وشروطه للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠

ت-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 – - ٨ﺿواﺑط اﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟطﻠﺑﺔ ﻣن ٕواﻟﻰ 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 اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﻳﺔ اﻻوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣن ﻣﻌﺎﻫد إﻗﻠﻳم ﻛردﺳﺗﺎن وﺑﺎﻟﻌﻛس
ﺑﻌد اﺳﺗﺣﺻﺎﻝ ﻋدم اﻟﻣﻣﺎﻧﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻬدﻳن.

 .٤ﻳﺗم ﻧﻘﻝ أو اﺳﺗﺿﺎﻓﺔ اﻟطﻠﺑﺔ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﺑﻧدﻳن )ح (١-و )ي (٩-ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﻳب
وﺑﺣﺳب اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﺗﻧﺎظرة وﻓﻘﺎً ﻟﻼﺳﺗﻣﺎرة اﻟﻣﻌدة ﻟﻬذا اﻟﻐرض ﺣﻳث ﺗﺑدأ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ

ﻣن )اﻟﻛﻠﻳﺔ/اﻟﻣﻌﻬد( اﻷﺻﻠﻲ وﺗراﻓق اﺳﺗﻣﺎرة اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﺑﻧﺳﺧﺔ ﻣﺻورة ﻣن ﺷﻬﺎدة اﻹﻋدادﻳﺔ
وﻗﺎﺋﻣﺔ 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.

