الوثائق المطـلــوبـة للنقل من خارج العراق لسنة 2023/2022
مالحظة مهمة  :يجب رفع جميع المستمسكات المطلوبة أدناه اضافة الى نسخة مكتوبة
بخط اليد من استمارة التقديم للنقل من خارج العراق والمدرجة في الصفحة التالية ،على
شكل ملفات نوع ( ).pdfوحجمها أقل أو يساوي ( KB )500لكل ملف في الموقع
االلكتروني لنظام نقل الطلبة الوافدين من خارج العراق الى الجامعات الحكومية واالهلية.
 -1كتاب فتح الملف الدراسي للطالب من دائرة البعثات والعالقات الثقافية أو أمر إداري صادر
من الدائرة الثقافية 0
 -2نسخة ملونة من وثيقة الدراسة اإلعدادية عدد(0)2
 -3في حال كون اإلعدادية من دولة أخرى يتم جلب الوثيقة األصلية ونسخة ملونة منها وكتاب
معادلة شهادة صادر من وزارة التربية العراقية متضمن المجموع والمعدل والفرع ونسخة
ملونة منه 0
 -4كشف الدرجات األصلي مصدق من الكلية /الجامعة التي درس فيها الطالب ومن الملحقية
الثقافية العراقية في بلد الدراسة مع عدد ( )3نسخ ملونة منه.
 -5هوية األحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن مع نسخة ملونة لكل منها
او البطاقة الوطنية 0
 -6جواز السفر األصلي ونسخة ملونة منه (تأشيرات الدخول والخروج  ،اإلقامة ،الصفحة
االولى من الجواز ) وفي حال كانت دراسة الطالب الكترونيا وليس حضوريا تنطبق على
الطالب قرارات دائرة البعثات والعالقات الثقافية بهذا الشان.
 -7اذا كان الطالب من فئة (ذوي الشهداء من الدرجة االولى،ابناء االطباء من ذوي
االختصاص ،ابناء التدريسين من حملة االلقاب العلمية ،أستاذ ،أستاذ مساعد) جلب ما يثبت
ذلك من الجهات المعنية .

1

2

الحدود الدنيا لنقل الطلبة الوافدين من الجامعات المقبولين فيها خارج العراق وفق قناة التعليم
الخاص الصباحي (الحكومي  /االهلي) الدولي :
 .1ينقل الطلبة إلى كليات المجموعة الطبية الحكومية (طب ,طب اسنان وصيدلة) وفق ما يلي:
أال يقل معدل الطالب عن ( )%90بأي حال من األحوال.

 .2ينقل الطلبة إلى كليات المجموعة الهندسية الحكومية وفق ما يلي:

أ .اال يزيد الفرق بين معدل الطالب من خريجي السنة الدراسية  2018/2017صعودا
والحدود الدنيا ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي الدولي لسنة تخرجه عن

سبع درجات صحيحة.

ب .اما بالنسبة لخريجي السنوات الدراسية قبل تقويم التعليم المتنوع (احيائي وتطبيقي) قبل
سنة  2018/2017فيجب أال يقل معدل الطالب عن (.)%80

 .3ينقل الطلبة الى التخصصات األخرى في الجامعات الحكومية وفق ما يلي:

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

 .4يحق للطلبة المتقدمين للنقل الى الدراسة المناظرة في الكليات األهلية وفق الشروط
والضوابط ال تية:

أ .ينقل طلبة كليات الطب من خارج العراق وفق قناة التعليم االهلي الصباحي الدولي الى

الدراسة المناظرة في جامعتي العميد ووارث االنبياء على ان ال يقل معدل الطالب عن

( ,)%90ويستثنى من ذلك الطلبة المباشرين بدراستهم خارج العراق قبل صدور قرار
هيئة الرأي في ( )2021/3/9ممن معدالتهم ( )%88صعودا.

ب .ينقل طلبة كليات طب االسنان والصيدلة إلى الكليات واالقسام المناظرة على أال يقل
معدل الطالب عن (.)%80

ج .ينقل طلبة كليات الهندسة إلى الكليات واالقسام المناظرة على أال يقل معدل الطالب عن
(.)%65

د .ينقل طلبة كليات الهندسة التقنية إلى الكليات واالقسام المناظرة على أال يقل معدل
الطالب عن (.)%60

ه .ينقل الطلبة في التخصصات األخرى حسب الحدود الدنيا للسنة الدراسية .2022/2021

و .يحق لطلبة كليات الطب الذين تقل معدالتهم عن ( )%90ولم يستوفوا شروط النقل الى

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

تبعات المقاصة العلمية على أال تقل معدالتهم عن (.)%80
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