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 ضوابط نقل الطلبة من الجامعات المقبولين فيها خارج العراق: -2-هـ 

 الفئات المشمولة بالنقل إلى الدراسة المناظرة داخل العراق: .1
زوجات و أبناء الدبلوماسيين والموظفين العاملين في الخارج بعد انتهاء عملهم   الفئة األولى:

 وعودتهم إلى العراق.
زوجات  وابناء المبعوثين دراسيا على وفق نظام البعثات والزماالت الدراسية بعد  الفئة الثانية:

 انتهاء مدة الدراسة وعودتهم إلى العراق.
بعد  8002لسنة  441أبناء ذوي الكفاءات العائدة من الخارج المشمولين بالقرار  الفئة الثالثة:

 تقديم ما يثبت ذلك من وزارة الهجرة والمهجرين.
اسة اإلعدادية للقبول في الطلبة الذين تؤهلهم مجاميعهم في سنة تخرجهم من الدر  رابعة:الفئة ال

 .للفئتين )القبول المركزي، ذوي الشهداء( المعهد نفسهاالكلية/
يتم قبول الطلبة العائدين إلى العراق من المستمرين على الدراسة الصباحية في خارج العراق في  .8

)من غير الفئات المذكورة أعاله(، بحسب ما تؤهلهم معدالتهم في إحدى الجامعات المعترف بها 
 الدراسة اإلعدادية في سنة تخرجهم في الدراسة الصباحية استثناًء من شرط سنة التخرج.

الذي يدرس ، حصرا( 1يشترط في انتقال الطالب المشمول بالنقل )من الفئات المحددة في الفقرة  .3
أن يكون سفره عن طريق و  إلى الدراسة المناظرة داخل العراقخارج العراق في جامعة معترف بها 

الدراسة قبل  فيأو له ملف لديها وأن يكون من المستمرين  والعالقات الثقافية/وزارتنا دائرة البعثات
 .عودته وغير راسب في دراسته أكثر من سنتين 

أن يكون حاصال على  [هأعال (3)إضافة لما ورد في الفقرة ] في الطالب من الفئة األولىيشترط  .4
 الحد األدنى للمعدل في الدراسة اإلعدادية وكما مؤشر إزاء كل دراسة في أدناه: 

 % للمجموعة الطبية20 . أ
 % للمجموعة الهندسية57 . ب
 % لكليات العلوم واالختصاصات العلمية واإلنسانية األخرى.00 . ت
ما يؤهله معدله  في حال عدم استيفاء الطالب لشرط المعدل أعاله يتم قبوله على وفق . ث

 دراسة اإلعدادية سنة تخرجهفي ال
يستثنى من شرط المعدل الطلبة الذين باشروا بالدراسة االكاديمية او لديهم ملف  . ج

 .18/5/8017قبل تاريخ والعالقات الثقافية /وزارتنا دراسي في دائرة البعثات 
أن يكون حاصال  -أعاله 3لفقرة إضافة لما ورد في ا-يشترط في الطالب من الفئتين الثانية والثالثة  .7

 على الحد األدنى للمعدل في الدراسة اإلعدادية وكما مؤشر إزاء كل دراسة في أدناه: 
 % للمجموعة الطبية27 . أ

 % للمجموعة الهندسية20 . ب
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 % كليات العلوم واالختصاصات العلمية واإلنسانية األخرى.00 . ت
وله على وفق ما يؤهله معدله في حال عدم استيفاء الطالب لشرط المعدل أعاله يتم قب . ث

 في الدراسة اإلعدادية. تخرجه سنةل
ان يكونوا قد اكملوا  أعاله 3إضافة لما ورد في الفقرة -يشترط في الطلبة من الفئة الرابعة أعاله  .0

السنة الدراسية بنجاح او يكون لديهم رسوب بمادة او مادتين على ان اليتم احتساب المواد )اللغه 
اللغة الفارسية( من ضمن المواد التي رسب بها الطالب لطلبة المجموعه  ،الحاسوب ،االنكليزية

 الطبية  فقط.
 تاريخ تقديم الطلب: .5

يتم تقديم طلب النقل خالل مدة ستة أشهر من تاريخ العودة بالنسبة للفئتين )األولى والثانية(  . أ
 وخالل سنة من تاريخ العودة بالنسبة للفئة )الثالثة(.

 .17/11الطلبات المستوفية للشروط للفئة )الرابعة( لغاية يتم تقديم  . ب
 االختبار الشامل: .2

على الطلبة من الفئات األولى والثانية والثالثة المستوفين للشروط المذكورة آنفا النجاح في  . أ
 االختبار الشامل الستكمال معاملة النقل من خارج العراق.

لجان العمداء الختبار الطلبة المستوفين تشكل في الجامعات لجان تخصصية وبالتنسيق مع  . ب
 لشروط النقل من خارج العراق، وكما يأتي:

 طلبة المجموعة الطبية: جامعة بغداد. اوال:
 طلبة المجموعة الهندسية: الجامعة التكنولوجية وجامعة النهرين. ثانيا:
 طلبة االختصاصات التقنية: الجامعة التقنية الوسطى. ثالثا:
 طلبة االختصاصات األخرى: الجامعة المستنصرية. رابعا:

يمنح الطالب فرصة أداء االمتحان بمحاولتين األولى في منتصف شهر أيلول والثانية في  . ت
 منتصف شهر تشرين األول.

في حال رسوب الطالب في المحاولتين االمتحانيتين يعدل ترشيحه إلى كلية/معهد أخر وبحسب  . ث
 ما يؤهله معدله.

 أجور االختبار من الطالب )للمجموعة الطبية فقط( وكما يلي: يتم أستيفاء . ج
 ستمائة وخمسون الف دينار عراقي للمحاولة األولى. 070.000  اوال:

 ثالثمائة وخمسة وعشرون الف دينار عراقي للمحاولة الثانية ان وجدت. 387.000 ثانيا: 
القسم العلمي المنقول إليه الطالب على وفق يتم إجراء المقاصة العلمية وتحديد المرحلة الدراسية من  .9

 .4-الضوابط العامة للمقاصة العلمية الواردة في الفصل العاشر/ي
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يتم ترقين قيد الطالب المنقول )من الفئات األولى والثانية والثالثة حصرا( في حال رسوبه في  .10
دائرة بمراجعة الوزارة/، ويبلغ الطالب السنة األولى من دراسته من قبل )الكلية/المعهد( مباشرةً 

الدراسات والتخطيط والمتابعة حصرا لغرض تعديل ترشيحه وبحسب ما يؤهله معدله في شهادة 
 الدراسة اإلعدادية في سنة تخرجه.

 ال يتخرج الطالب إال بعد استكمال المتطلبات الدراسية المقرة أسوة بأقرانه. .11
ستمسكات كافة والقيام بتدقيقها، وتتولى الكليات المعهد( بمطالبة الطالب المنقول بالمتقوم )الكلية / .18

وبالتنسيق مع  ولىالدراسية االاوز نهاية السنة والمعاهد التحقق من صحة صدور الوثائق بما ال يتج
 .دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

والتخطيط لدراسات تغيير جهة نقل الطلبة في السنة الدراسية األولى من خالل الوزارة/دائرة ا .13
 .والمتابعة حصرا

 الوزارة غير ملزمة بنقل دراسة الطالب من خارج العراق إلى داخله. .14
 
الخاص  ضوابط نقل الطلبة من الجامعات المقبولين فيها خارج العراق وفق قناة التعليم -3-هـ 

 : الدولي)الحكومي / االهلي( الصباحي 
صعودًا للنقل الى الجامعات الحكومية ويكون من مواليد  1990سنة أن يكون الطالب من مواليد  .1

 صعودا للنقل الى الجامعات/الكليات االهلية. 1998
أن يكون من المستمرين بالدراسة وان يكون لديه ملف دراسي في دائرة البعثات والعالقات الثقافية أو  .8

عة مع استيفاء الطالب شرط رصانة الجامبلديه مذكرة صادرة من دائرة البعثات والعالقات الثقافية 
 المعدل لفتح الملف الدراسي.

 ( من شرط االستمرارية للسنة اوكرانيا، يستثنى الطلبة الوافدون من دولة )سوريا، ليبيا، اليمن، السودان .3
 ( فقط.8081/8088الدراسية السابقة )

المقاصة العلمية في  ينقل الطلبة المشار إليهم في ادناه الى الدراسة المناظرة ويترك االمر للجنة .4
المتضمن من الفصل العاشر ( 4-وفق ما جاء في البند )يللطالب الكليات لتحديد المرحلة الدراسية 

 )الضوابط المقاصة العلمية( مع استيفاء كافة الشروط األخرى:
كاملين الطلبة المستمرون بالدراسة الذين أكملوا السنة الدراسية االولى او فصلين دراسيين  . أ

نتيجتهم النجاح او الرسوب بمادة واحدة أو مادتين على ان اليتم احتساب المواد  وكانت
 الحاسوب، االحصاء، اللغة الفارسية ،اللغة االنكليزية، )اللغة العربية التالية الدراسية
المواد التي تحسب درجتها بطريقة تراكمية مع سنوات الدراسة على ان يجلب وكذلك 

لطلبة المجموعة الطبية وذلك , الجامعة التي يدرس فيها( الطالب كتاب يؤيد ذلك من
 .فقط
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 م.الطلبة المستمرون بالدراسة للمراحل فوق االولى بغض النظر عن نتائجه . ب
 ينقل الطلبة إلى كليات المجموعة الطبية الحكومية وفق ما يلي: .7
نقل لمن خطة قبول الكلية وبحسب سنة تخرج الطالب من الدراسة االعدادية  (%7)تخصص نسبة  .أ 

على ان تتولى  خطة القبولويكون نقلهم زيادة على ضمن هذه القناة  ولكل مرحلة دراسية الطلبة
الجامعات اعتماد النسبة أعاله وتتحمل مسؤولية االلتزام بها واعالم الوزارة بصورة رسمية حال 

  المحددة لكل مرحلة دراسية(استيفاء الخطة 
 بأي حال من األحوال. (%90)أال يقل معدل الطالب عن  .ب 
اال يزيد الفرق بين معدل الطالب من فئات )ذوي الشهداء، وابناء الهيئات التدريسية من حملة  .ج 

االلقاب العلمية استاذ واستاذ مساعد من المستمرين في الخدمة والمتقاعدين وكذلك ابناء 
لكليات في اتصاصيين من المستمرين في الخدمة والمتقاعدين( وأدنى حد للقبول االطباء االخ

وبنسبة ال  لغرض النقل المناظرة على مستوى العراق في سنة تخرجه عن ثمان درجات صحيحة
 .من هذه الفقرة%( خارج خطة القبول مع االلتزام بما جاء بالفقرة )ب( 7تزيد عن )

)ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص  للقبولينقل الطلبة الى الكليات المناظرة باعتماد ادنى حد  .د 
الفرق بين  جامعات كافة على ان ال يزيدوخياراتهم على مستوى ال في سنة تخرجهم الصباحي(

معدل الطالب وأدنى حد للقبول للكليات المناظرة على مستوى العراق في سنة تخرجه عن خمس 
نهم وفق النسبة وفيما يخص جامعات المحافظة الواحدة يتنافس الطلبة فيما بي ت صحيحةدرجا

 .المبينة في أعاله
 فيما يخص طلبة كليات الطب الذين ال تستوفي معدالتهم بعد االضافات الموضحة في الفقرتين .ه 

نقلهم  فباإلمكان الحكومية المناظرةفي الكليات  االدنى للقبولالى الحد  من هذه النقطة )ج، د(
 .( من هذا البندأ-2)وفق الفقرة 

 ينقل الطلبة إلى كليات المجموعة الهندسية الحكومية وفق ما يلي: .0
من الدراسة االعدادية   الطالب من خطة قبول الكلية حسب سنة  تخرج (%7)تخصص نسبة  .أ 

 .ويكون نقلهم زيادة على خطة القبول لنقل الطلبة ضمن هذه القناة
صعودا والحدود  8015/8012لفرق بين معدل الطالب من خريجي السنة الدراسية اال يزيد ا .ب 

لسنة تخرجه عن سبع درجات  الدولي الصباحي ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الدنيا
 صحيحة.

عن فيجب أال يقل معدل الطالب  8015/8012اما بالنسبة لخريجي السنوات الدراسية قبل  .ج 
(20%).  

خياراتهم وفيما يخص جامعات  وحسبينقل الطلبة المشار اليهم اعاله الى الكليات المناظرة  .د 
 المحافظة الواحدة يتنافس الطلبة وفق النسب المبينة في أعاله.
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اال يزيد الفرق بين معدل الطالب من فئات )ذوي الشهداء، وابناء الهيئات التدريسية من حملة  .ه 
مساعد المستمرين في الخدمة والمتقاعدين وابناء االطباء  االلقاب العلمية استاذ واستاذ

االختصاصيين المستمرين في الخدمة والمتقاعدين( وادنى حد للقبول في الكليات المناظرة على 
%( خارج 7مستوى العراق في سنة تخرجه عن عشر درجات صحيحة وبنسبة ال تزيد عن )

 من هذه الفقرة.خطة القبول مع مراعاة ما جاء بالفقرتين )ب،ج( 
 ينقل الطلبة الى التخصصات األخرى في الجامعات الحكومية وفق ما يلي:  .5

في الجامعات على في الدراسة المناظرة اال يزيد الفرق بين معدل الطالب وأدنى حد للقبول  .أ 
 الطالب.خيارات مستوى العراق في سنة تخرجه عن عشر درجات صحيحة وحسب 

الطالب من فئات )ذوي الشهداء، وابناء الهيئات التدريسية من اال يزيد الفرق بين معدل  .ب 
حملة االلقاب العلمية استاذ واستاذ مساعد المستمرين في الخدمة والمتقاعدين وابناء االطباء 
االختصاصيين المستمرين في الخدمة والمتقاعدين( وأدنى حد للقبول في الكليات المناظرة 

تخرجه عن ثالثة عشر درجة صحيحة وبنسبة ال تزيد على مستوى الجامعات كافة في سنة 
 %( خارج خطة القبول.7عن )

 :تيةاالالشروط والضوابط الدراسة المناظرة في الكليات األهلية وفق  المتقدمين للنقل الىيحق للطلبة  .2
وتكون خارج الطاقة  (8081/8088)للسنة الدراسية %( من خطة القبول 17اعتماد نسبة ) .أ 

%( البناء 3االستيعابية ولكل مرحلة دراسية وحسب سنة تخرج الطالب كما وتخصص نسبة )
%( البناء الهيئة التدريسية من حملة االلقاب العلمية استاذ واستاذ 3ذوي الشهداء ونسبة )

ن %( ألبناء االطباء االختصاصيين م3مساعد من المستمرين في الخدمة والمتقاعدين و)
المستمرين بالخدمة والمتقاعدين. خارج الخطة اعاله ويتم تدوير المقاعد الشاغرة للفئات مدار 

 البحث وحسب التنافس فيما بينهم.
ينقل طلبة كليات الطب من خارج العراق وفق قناة التعليم االهلي الصباحي الدولي الى  .ب 

 يقل معدل الطالب عن الدراسة المناظرة في جامعتي العميد ووارث االنبياء على ان ال
، ويستثنى من ذلك الطلبة المباشرين بدراستهم خارج العراق قبل صدور قرار هيئة %(90)

%( صعودًا وينقل الطالب الناجح من المرحلة 22( ممن معدالتهم )9/3/8081الرأي في )
 عدا ذلك صعودا الى جامعة العميد حصرا )لوجود مراحل متقدمة في هذه الجامعة( الرابعة

يخير الطالب للنقل الى احدى الجامعتين )العميد ووارث االنبياء(  وحسب رغبة الطالب 
 والنسب المحددة لكل كلية لهذه القناة.

 ناظرة على أال يقل معدلينقل طلبة كليات طب االسنان والصيدلة إلى الكليات واالقسام الم .ج 
 %(. 20)عن  الطالب
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 عن الطالب المناظرة على أال يقل معدل واالقسامينقل طلبة كليات الهندسة إلى الكليات  .د 
(07.)% 

الطالب  ينقل طلبة كليات الهندسة التقنية إلى الكليات واالقسام المناظرة على أال يقل معدل .ه 
 %(.00عن )

لهيئات التدريسية من حملة االلقاب العلمية )ذوي الشهداء، وابناء ا فئات يتمتع الطلبة من .و 
صحيحة خمس درجات  ( بامتياز إضافةيينء االطباء االختصاصوابنا استاذ واستاذ مساعد

 .التنافس والنقل وفق الحدود الدنيا المبينة في أعالهشمولهم بألغراض الطالب على معدل 
 .8081/8088ينقل الطلبة في التخصصات األخرى حسب الحدود الدنيا للسنة الدراسية  .ز 
%( ولم يستوفوا شروط النقل الى 90يحق لطلبة كليات الطب الذين تقل معدالتهم عن ) .ح 

)النقل( الى  كلية/قسم )طب االسنان او الدراسة المناظرة في جامعتي العميد ووراث االنبياء 
الصيدلة( في احدى الجامعات/الكليات االهلية وحسب رغبة الطالب ويتحمل الطالب تبعات 

 %(.20ال تقل معدالتهم عن )أعلى  المقاصة العلمية
 ة:ــــــــاألجور الدراسي .9

 الجامعات الحكومية:أ.
اص يلتزم الطالب المنقول ضمن هذه القناة بدفع األجور المقرة ضمن قناة التعليم الحكومي الخ اواًل:

 سنة دراسية لحين تخرجه. ولكلولكافة الطلبة %( 17نسبة )الصباحي مضافا إليها 
 .طلبة المنقولين وفق القناة اعالهدفع االجور الدراسية لل الية :ثانياً 

 :الطلبة المؤجلين والراسبين في بعض الدروس يتم معالجة حالتهم وفق االتي
 والراسبين وفق االتي:تحسب االجور الدراسية للطلبة المنقولين وفق القناة اعاله  (1

يوم فقط  47بالغياب )اول % من األجور الدراسية من الطلبة الراسبين 17استحصال  .أ 
 من المباشرة بالدوام( للمراحل كافة وفق التقويم الجامعي .

 :االتية المعادلة بحسب الدروس بعض في .ب 
الدروس التي رسب فيها عدد وحدات مجموع ) األجور= القسط السنوي مضروبا بـ .ج 

 .مقسومة على مجموع عدد وحدات دروس السنة الدراسية ( الطالب
 االجور الدراسية من الطلبة المؤجلين لدراستهم في المراحل كافة. % من10استحصال  (8
من دليل اجراءات شؤون الطلبة ( 14-من البند )د ثالثًا/ و، ز( ) /13مراعاة ماجاء بالفقرة  (3

للطلبة المقبولين ضمن القناة اعاله فيما يخص االجور  8081/8088للسنة الدراسية 
 الدراسية وتقسيطها.

 
 



 2202/3202...  دليل اجراءات شؤون الطلبة وضوابط القبول وشروطه للسنة الدراسية دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ..................

 االهلية: الكلياتالجامعات/ ب .
ذات األجور المستوفاة من اقرانه االهلية  الجامعات/ الكلياتالى يستوفى من الطالب المنقول  

 المقبولين في الكلية والقسم ذاته.
للطلبة الذين تم نقلهم/طلب تغيير جهة النقل إلى جامعات/كليات أخرى وخالل شهر من تاريخ  يحق .10

 أعاله. 2و 5و 0الفقرات صدور كتاب النقل/مع االلتزام بما ورد في 
تقديم طلب إلى دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة إللغاء  إجراءات نقلهم أكملواطلبة الذين يحق لل .11

 العراق.والعودة إلى دراستهم خارج  نقلال
يشمل الطلبة من خريجي االعداديات التابعة إلقليم كردستان والدارسين في الجامعات خارج العراق  .18

القناة  بضوابط النقل الى الدراسة المناظرة في الجامعات الحكومية او الجامعات والكليات االهلية وفق
قليم كردستان لغرض التأكد من صحة صدور وثائقهم أعاله. ويتم مفاتحة الجهات المعنية في ا

عدا الدراسية )جمع درجات المواد  :وبخالفه يتم الغاء نقلهم ويتم اعتماد الية احتساب المعدل كاالتي
( مواد وتضرب بعدد المواد الدراسية للفرعين العلمي واالدبي والبالغة 0وتقسم على )( اللغة الكردية

 ( مواد.5)
ت الطلبة للشمول بضوابط من الدرجة فأكثر( إلى الدرجة األعلى لمعدال 0.7ل )يجبر كسر المعد .13

 مقاعد.الوالتنافس على  الخاص الصباحي الدوليالحكومي واالهلي وفق قناة التعليم  النقل والقبول
الخاص الصباحي الدولي وحسب واالهلي ينقل الطلبة العرب واالجانب وفق قناة التعليم الحكومي  .14

 المبينة آنفا.الضوابط 
يتم نقل طلبة المجموعة الطبية/المراحل المنتهية بعد تقديم تعهد خطي في حال نقلهم بعدم اجتياز  .17

المرحلة الرابعة )اي اعادة المرحلة الرابعة من البداية( مع اجراء المقاصة العلمية مراعاة الحكام 
 ( من البند نفسه.4الفقرة )

والذي يروم النقل الحدى  العراق(ة العراقية )المقبول خارج يشمل الطالب خريج الدراسة االعدادي .10
 تخرجه.سنة الممنوحة خالل الجامعات داخل العراق باالمتيازات 

كشف الدرجات االصلي مصدق اصوليا من قبل الجامعة  يقدم الطالب المشمول بضوابط النقل .15
تاشيرات الدخول والخروج من  نسخ منو  والملحقية العراقية في بلد الدراسة مع ثالث نسخ ملونة منه

فترة دراسة الكترونية فتعتمد دراسته الطالب لدى في حال ان و جواز سفره مع نسخة من االقامة 
 فقط. (9/11/8081االلكترونية لغاية تاريخ )

يتم فتح التقديم على النقل بدءا من مصادقة معالي الوزير على الضوابط اعاله  وتنتهي مدة التقديم   .12
 .(8/10/8088نهاية الدوام الرسمي ليوم االحد الموافق )لغاية 

 


