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  الفصل الثامن: ضوابط انتقال الطلبة للدراسـتين الصباحية والمسائية:
  

  العامة لالنتقال: الشروط-١-ح 

 يحق للطلبة الناجحين االنتقال إلى (الكليات/المعاهد) واألقسام والفروع المناظرة بعد استحصال .١
  موافقة (الكلية/المعهد) األصلي والمراد االنتقال إليها وبحسب الطاقة االستيعابية.

 ضمن الجامعة المتناظرةالكليات جامعات المحافظة الواحدة أو بين يحق للطلبة االنتقال  .٢
  .عدا جامعات محافظة بغداد الواحدة

ي الكليات وتعد السنة الدراسية الخامسة ف والمنتهية فيال ينقل طلبة السنة الدراسية األولى  .٣
 .فقط كليات الطب سنة دراسية منتهية لهذا الغرض

احهم االنتقال في السنوات الدراسية المنتهية شرط نج فأكثريحق للطلبة المستضافين سنتين  .٤
  في المرحلة الدراسية الحالية (سنة التقديم).

للدراسة اإلعدادية من الكلية المنقول إليها يتم التأكد من إجراءات صحة صدور وثيقة التخرج  .٥
  الطالب في حال عدم استكمالها من الكلية المنقول منها لغاية تأريخ نقله.

المقبولين ضمن القبول المركزي باالنتقال من الدراسة الصباحية إلى الدراسة  يسمح للطلبة الجدد .٦
ألخرى فيسمح ا نسبة لطلبة الصفوفوبالالمسائية المناظرة وفي القسم المناظر بذات سنة قبولهم 

 لهم باالنتقال إلى القسم المناظر على وفق الطاقة االستيعابية.
تبدأ إجراءات النقل من الكلية األصلية حصرا وتكون المخاطبات بعدم الممانعة منها إلى الكلية  .٧

قة الطلب ة رفالمناظرة على أن ترفق المواد الدراسية التي اجتازها الطالب وعدد الوحدات الدراسي
  وكتاب عدم الممانعة.

يتم ترويج استمارات النقل الكترونيًا للطلبة الناجحين في الدور األول والمكملين في الوقت نفسه  .٨
أقصاه  في موعدعلى ان يتم استكمال إصدار أوامر النقل  ١٥/١١ولغاية  ١١/١٠ابتداًء من 

ل اصدار اوامر نق وباإلمكاندون الرجوع إلى الوزارة  من كانون الثانياالسبوع االول من شهر 
  .في الدور االول قبل الموعد اعالهالطلبة الناجحين 

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

 للطالب التقديم على كلية أخرى ووفق الضوابط.
يتم حسم عمل لجان المقاصة العلمية في موعد أقصاه اسبوع واحد من تاريخ اصدار اوامر  .١٠

 .) من الفصل العاشر٤-مع مراعاة ما جاء بالبند (ي ،) اعاله ٨والمذكورة في الفقرة ( النقل
بعد صدور كتاب عدم ممانعة من النقل من  يتم إصدار أمر نقل الطالب من كليته األصلية .١١

الكلية المراد االنتقال إليها، وال يجوز تسجيل الطالب في الكلية المراد االنتقال اليها إال بعد 
 صدور أمر نقله وانفكاكه من كليته األصلية. 
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على الطالب استكمال إجراءات التسجيل في الكلية/المعهد المنقول إليها خالل مدة أسبوع من  .١٢
 تاريخ صدور أمر نقله من كليته األصلية وبخالفه يعد راسبا في صفه.

 يتولى قسم شؤون الطلبة في الجامعتين تدقيق سالمة إجراءات النقل وفقا للضوابط. .١٣
على الجامعات إصدار أمر بجميع حاالت النقل (من وٕالى كليات/معاهد الجامعتين) وتزويد  .١٤

لكلية/المعهد االجامعة/ صيلي بأسماء الطلبة المنقولين الوزارة بنسخ من تلك األوامر مع جدول تف
المنقولين منه والجامعة/الكلية/المعهد المنقولين إليه وسنتهم الدراسية وفقرة االنتقال المشمول 

  ) ألغراض تدقيقية.١٠/١٢بها الطالب المنقول فـــي موعد أقصاه (
فيما يخص نقل الطلبة  الفصل التاسع) من ٣-طب / ) من البند (٣الفقرة (يالحظ ما ورد في  .١٥

 المتضررين من األعمال اإلرهابية واألخطاء العسكرية.
رسين في الكليات التابعة للوقفين إلى األقسام المناظرة في الكليات اال يمكن نقل الطلبة الد .١٦

  الحكومية واألهلية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
لى ع محافظة سكناهم بناءً الى الجامعات /الكليات/ المعاهد في  ثلإلناتكون اولوية النقل  .١٧

 رغبتهم ووفق الضوابط الواردة في اعاله.
  
  االنتقال ألسباب قاھرة: ضوابط-٢-ح 

تكون األولوية النتقال الطلبة الذين تعرضوا للحاالت اآلتية مع االلتزام بالضوابط الواردة في البند 
  :أعاله على ان تكون خالل السنة الدراسية لالنتقال او السنة الدراسية التي تسبقها )١-ح(

/ الطالبة الذي يتعرض لفقدان أحد الوالدين (في سنة االنتقال نفسها) يحق له االنتقال  الطالب .١
  بت ذلك.يثإلى الدراسة المناظرة في (الكليات/المعاهد) الواقعة في محل سكنه بعد تقديم ما 

لبة المتزوجة خالل مدة الدراسة يحق لها االنتقال إلى الدراسة المماثلة في محافظة إقامة الطا .٢
 الزوج بعد تقديم المستمسكات المطلوبة. 

الطالبة التي افترقت عن زوجها خالل مدة الدراسة بسبب الطالق أو الوفاة يحق لها االنتقال  .٣
  المستمسكات المطلوبة.إلى دراسة مماثلة في محافظة سكن عائلتها بعد تقديم 

األمراض المزمنة بعد تقديم كتاب عدم ممانعة من الجامعة  بأحدالمصابين الطالب/الطالبة  .٤
األصلية وتقديم تقرير طبي من اللجان الطبية الدائمة في المحافظة ومصادق عليها من اللجنة 

  الطبية في كلية الطب في الجامعة.
إطالق نار أو ما شابه ذلك من حوادث وأصيب  الطالب المصاب الذي تعرض إلى القصف أو .٥

 بعجز دائمي.
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الوالدين يحق له االنتقال الى الدراسة المناظرة الواقعة في  أحدالطالب المعيل لعائلته لفقدان  .٦
 محل سكناه بعد تقديم ما يثبت ذلك.

) لسنة ٢وتعديله قانون ( ٢٠١٦) لسنة ٢الطلبة من ذوي الشهداء المشمولين بالقانوني ( .٧
 .٢٠١٥) لسنة ٥٧و (٢٠١٩

لمجلس الجامعة النظر في الحاالت اإلنسانية القاهرة األخرى ولحاالت محدودة وفي أضيق  .٨
 الحدود.

  أعاله.في والمنتهية بما ورد  الدراسيتين األولىال يشمل طلبة السنتين  .٩
  

  االنتقال من كليات ذات متطلبات أدنى إلى كليات ذات متطلبات أعلى: ضوابط-٣-ح

قل الطلبة األوائل من الكليات ذات المتطلبات األدنى إلى الكليات ذات المتطلبات األعلى يتم ن
 من خالل قسم القبول المركزي في الوزارة وكما يأتي:

يحق للطالب األول على القسم والحاصل على تقدير جيد جدا في السنة الدراسية األولى االنتقال  .١
 ات متطلبات أعلى على وفق الجدول المبين:من كليات ذات متطلبات أدنى إلى كليات ذ

  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

  االحياء مجھرية

  التطبيقية الحيوية التقنيات كلية

  كلية الصيدلة  الطبية التقانات اإلحيائية  العلوم

التقنيات الصحية 
والطبية أو كليات 

العلوم الطبية 
  التطبيقية

  التحليالت المرضية

  الصحة البيئية  كليات طب األسنان أو الصيدلة

  المختبرات الطبية

  العلوم

الرياضيات والرياضيات قسم علوم 
  التطبيقية

  قسم ھندسة الحاسوب أو
  قسم ھندسة تكنلوجيا المعلومات 

  ھندسة المعلومات  قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

  



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

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

  

علوم الفيزياء والفيزياء الحياتية 
  والفيزياء التطبيقية

  قسم الھندسة الكھربائية

  الحاسوب  علوم

ونظم  سيطرةأو  البرمجياتالحاسبات أو  ھندسة
  أو ھندسة المعلومات اإللكترونيات ھندسة أو

  والرياضيات الحاسوب علوم

  نظم المعلومات الحاسوبية

كلية علوم 
الحاسوب 

وتكنولوجيا 
  المعلومات

  قسم الشبكات
االتصاالت او ھندسة الحاسوب او ھندسة ھندسة 

  تقنيات الحاسوب

 علوم كلية
 الحاسوب
   والرياضيات

  الرياضيات الطبيةقسم 
 الطبية األجھزة، قسم الحياتيھندسة الطب  قسم

  /الكلية التقنية
  

  ھندسة طب حياتي  الفيزياء الطبية  العلوم

 علوم كلية
 الحاسوب
  والرياضيات

  الحاسبات ھندسة  االقسام باقي

  العلوم

  فيزياء الليزر
قسم ھندسة الليزر أو قسم ھندسة الليزر 

  البصرية واإللكترونيات

  قسم ھندسة النفط أو   علوم األرض
  والمعادن النفط جيولوجيا  النفط وإنتاجهتكنولوجيا قسم 

  علوم الفلك واألنواء الجوية

  قسم ھندسة البيئة
  البيئة

  البيئية التقنيات

  البيئية التقنياتكليات                        

  كليات الھندسة/ قسم ھندسة المواد  المواد  العلوم

  العلوم
التحسس النائي ونظم المعلومات 

  الجغرافية
  كلية ھندسة البناء واالنشاءات/ قسم الجيوماتيك

  الجيوفيزياء  العلوم
قسم الجيولوجي/ كليات العلوم او ھندسة النفط / 

  كليات الھندسة 

  ھندسة النفط  جيولوجيا تطبيقية  العلوم
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يحق للطالب االول في المعاهد التقنية /قسم الصيدلة من الذين معدالتهم في الدراسة االعدادية  .٢
االنتقال الى كليات الصيدلة على ان يكون الطالب من الناجحين في الدور  فأكثر) %٩٠(

  .االول بتقدير جيد جدا وليس لديه سنة رسوب بالمعهد نفسه
يكون انتقال الطلبة المشمولين باالختصاصات في أعاله في السنة الدراسية األولى، عند توافر  .٣

توافرها يكون قبولهم في أقرب جامعة، الدراسة المذكورة في جامعتهم نفسها وفي حال عدم 
 ،شريطة أن يكونوا من الناجحين في الدور األول وليس لديهم سنة رسوب في الكلية نفسها

 ) من الفصل السابع. ٣/٢-) من البند (ز٢يستثنى من ذلك الطلبة المسجلون وفق الفقرة (
رين) لغرض كلية أو معهد آخيشمل الطلبة الراسبين والمؤجلين لدراستهم في السنة السابقة (في  .٤

  تعديل الترشيح بامتياز نقل الطلبة األوائل.
 غض النظرتهم بدراس تأجيليشمل بهذا االمتياز الطلبة االوائل على دفعتهم الذين سبق لهم  .٥

  .التأجيلعن سنوات 
يشمل الطالب الحاصل على الترتيب األول على األقسام في الكليات من خريجي الدراسة  .٦

ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في  المهنية أو من أصحاب الشهادات المعادلةاإلعدادية 
  ) بامتياز نقل الطلبة االوائل.٥-١من (الفقرات 

 الفقرات  الواردة في الشروطعليهم  ممن تنطبقالطلبة المقبولين على قناة المتميزين يشمل  .٧
  .مموافقات االصولية من دوائرهعلى ان يتم استحصال ال بامتياز نقل الطلبة األوائل ) ٣-١(

يشمل الطالب الحاصل على الترتيب االول المقبول ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص  .٨
الصباحي والحاصل على تقدير جيد جدا في السنة الدراسية االولى بامتياز نقل الطلبة االوائل 

 العامة.مع اعفاءه من دفع االجور الدراسية كونه نقل الى القناة 
يكون النقل عن طريق الوزارة حصرًا حال إعالن نتائج الدور األول وبكتاب رسمي من جامعة  .٩

الطالب إلى الوزارة/ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة مع تحديد القسم والكلية والجامعة التي 
  .١/١٢وستهمل الطلبات الواردة بعد تأريخ  األمتحانييرغب الطالب االنتقال إليها وتحديد الرقم 

في الجدول اعاله بغض النظر عن الفرع الذي تخرج  ما وردينقل الطلبة االوائل على وفق  .١٠
  .منه الطالب في الدراسة االعدادية (االحيائي او التطبيقي)
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انتقال الطلبة من كليات ذات حدود قبول أعلى إلى كليات ومعاهد ذات  ضوابط-٤-ح 
  حدود قبول أدنى:

جموعة الطبية في الجامعات الحكومية االنتقال إلى كليات ذات حدود قبول يحق لطلبة كليات الم .١
أدنى وبحسب الطاقة االستيعابية بشرط أال تكون لديهم سنوات إهدار أكثر من سنتين (يقصد بها 

 وعدم الرسوب ضمن سنوات اإلهدار). التأجيلالنجاح والرسوب وال تحتسب سنوات سنوات 
الكليات في الجامعات الحكومية إلى معاهد ذات حدود قبول أدنى يحق للطلبة االنتقال من  .٢

  وبحسب الطاقة االستيعابية شرط أال تكون لديه سنوات إهدار أكثر من سنتين.
 . تحتسب سنوات الرسوب ضمن السقف الزمني للدراسة في حال كان االنتقال إلى كلية.٣
  .الموضوعات الدراسية لمجلس الكلية/المعهد النظر في إعفاء الطالب من بعض .٤

 انتقال طلبة المعاهد في الجامعات التقنية: ضوابط-٥-ح 

اهد الواقعة وٕالى المع والثانية منتخول الجامعات التقنية صالحية نقل طلبة السنة الدراسية االولى 
بعد استحصال عدم الممانعة  محافظات سكنهم او معاهد المحافظة الواحدة في قضاء السكن في

من المعهدين األصلي والمراد النقل إليه وبما يضمن تحقيق الطاقة االستيعابية وفي بدء السنة 
 الدراسية.

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

ا من عليالشهادات ال (اصحابيشمل بالضوابط المدرجة في أدناه أبناء أعضاء الهيئة التدريسية 
وضمن المالك الدائم للجامعات الحكومية واألهلية التابعة لوزارة  والدكتوراه)حملة شهادة الماجستير 

 التعليم العالي والبحث العلمي حصرًا.
يحق ألبناء أعضاء الهيئة التدريسية التمتع بأحد االمتيازين في أدناه شرط أال يتجاوز فرق  .١

) خمسة درجات ٥الكلية / القسم المراد االنتقال اليه عن (معدلهم عن الحد األدنى للقبول في 
 لكل مما يلي:

 إلى الدراسة المناظرة في الكليات والمعاهد في محافظة سكناهم. النقل  .أ
ل المعهد المقبول فيه مركزيا، ويتم تنفيذ ذلك من قب القسم (الفرع) في الكلية/ اختيار  .ب

لكل  والتخطيط والمتابعة بقوائم المستفيدينلمعهد، على ان تزود دائرة الدراسات االكلية/ 
 جامعة ألغراض تدقيقية.
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باإلمكان تسجيل الطالب في الكلية المنقول إليها مباشرًة من دون رجوعه إلى التسجيل في  .٢
  كليته األصلية ضمن المدة المحددة للنقل.

 لواحدة. ظة ايحق للطلبة من أبناء أعضاء الهيئة التدريسية االنتقال بين جامعات المحاف ال .٣
تزويد الكلية/ المعهد بكتاب التأييد الخاص بعضو الهيئة التدريسية الذي تم في ضوئه نقل  .٤

 الطالب إلجراء صحة الصدور عليه من الكلية/ المعهد المنقول اليها الطالب.
يشمل بالفقرات أعاله الطلبة المقبولون مركزيًا والطلبة الوافدون من أصحاب الشهادات  .٥

 المعادلة.
ال يحق للطلبة المقبولين في الكليات التقنية الهندسية النقل إلى كليات الهندسة وٕانما إلى  .٦

 كليات تقنية مناظرة.
يتم النقل بين الكليات المتناظرة عن طريق االستمارة اإللكترونية المخصصة بهذا الغرض،  .٧

  مع االخذ بنظر االعتبار ما يأتي:
األقسام ذات التخصص المناظر في الجامعة يحق للطلبة المقبولين االنتقال إلى   .أ

  التكنولوجية.
يحق للطلبة المقبولين في اقسام الكليات الهندسية االنتقال الى اقسام كليات   .ب

  ) أعاله.٢بالفقرة ( ما جاءالهندسة األخرى مع مراعاة 
ية العلوم اإلحيائية بالنقل إلى كلالتقنيات في كلية  يسمح للطلبة المقبولين  .ج

  إحيائية. تقنياتمن دون تحديد القسم في الجامعات التي ال يوجد فيها 
 ب) انفا في حالة األقسام التي لها رموز تقديم مستقلة على وفق اآلتي:-١تنفذ الفقرة ( .٨

 ممن األقسام التي لها رمز تقديم مستقل إلى أقسام الكلية األصلية (مثال قسم علو  .أ
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 

 .٢٨/٢أقصاه 
لدراسات د دائرة ايتم النقل بين أقسام الجامعة التكنولوجية من الجامعة مباشرة ويتم تزوي ب.

  .٢٨/٢والتخطيط والمتابعة بقائمة تفصيلية نهائية لتعديل بيانات القبول وفي موعد أقصاه 
لية اخرى أو في ككلية إلى قسم في الكلية  اعضاء الهيئة التدريسية منال يجوز نقل أبناء  .ج

 .ةالمختصفي حال عدم تطابق التخصص وفق رأي لجنة الخبراء له رمز تقديم مستقل 
  قناة:لنقل الطلبة وفق هذه ال ادناه ينالشرط أحدفي أعاله يجب توفر  ما ذكرالى  باإلضافة .٩

  ة.االخير لسنوات الدراسية الثالث فأعلى خالل احصول التدريسي على تقييم جيد  أ.
في لجنتين وزارية/علمية او إدارية خالل السنة الدراسية او أربعة التدريسي اشتراك  ب. او

  في جامعته. إداريةلجان علمية او 
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أبناء أعضاء الهيئة التدريسية المقبولين ضمن قناة ذوي الشهداء بكل ما ورد في الفقرات  يشمل .١٠
  أعاله.

ملة اللقب حشمول أبناء التدريسيين المتقاعدين والمتوفين بالضوابط أعاله على  يقتصر .١١
  أستاذ مساعد). واالجامعي (أستاذ 

  انتقال الطلبة بين الكليات الحكومية واألهلية: ضوابط-٧-ح 

  :األهلية إلى الكليات الحكومية الدراسة الصباحية من الكليات الطالب االولنقل   -أ
سم المعني في الق )جيد جدا(ال يقل عن  وبتقدير فقط األولالناجح بالدور الطالب األول ينقل  .١

الدراسية األولى إلى األقسام المناظرة في الجامعات  السنةبالجامعات/الكليات األهلية في 
 الحكومية.

أال يكون راسبًا أو مؤجًال و أال أعاله في ) ١يشترط في الطالب المتفوق المشمول بالفقرة ( .٢
 جي المعاهد.الثانوية لسنوات سابقة أو من خري الدراسةيكون حاصًال على شهادة 

 .العلمية المقاصة إلجراءات الطالب يخضع .٣
يتم نقل الطلبة المشار إليهم عن طريق الوزارة حصرًا/ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة  .٤

الن إلى الدائرة حال إع ااألهلية معنون كليته/جامعتهبعد تزويد الطالب بكتاب رسمي من 
ا التي يرغب الطالب االنتقال إليه والجامعةنتائج الدور األول على أن يحدد القسم والكلية 

وال يحق للكلية/الجامعة األهلية مفاتحة الجامعات الرسمية عن طريقها مباشرًة وبخالفه 
 تتحمل المسؤولية القانونية كاملًة. 

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

 نقل الطلبة من الكليات األهلية إلى الكليات الحكومية الدراسة المسائية:  -ب
.يسمح للطالب االنتقال من الكليات األهلية (الدراستين الصباحية والمسائية) إلى الكليات ١

الحكومية المسائية المناظرة على أن يكون حاصًال على تقدير (جيد جدًا) ومن الناجحين 
 األول إلى الصف الثاني وغير راسب في السنة الدراسية السابقة.من الصف 

 .يخضع الطالب إلجراءات المقاصة العلمية.٢
.يتم نقل الطلبة المشار إليهم عن طريق الوزارة حصرًا/ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ٣

ال إعالن ح بعد تزويد الطالب بكتاب رسمي من كليته/جامعته األهلية معنونا إلى الدائرة
نتائج الدور األول على أن يحدد القسم والكلية والجامعة التي يرغب الطالب االنتقال إليها 
وال يحق للكلية/الجامعة األهلية مفاتحة الجامعات الرسمية عن طريقها مباشرًة وبخالفه 

  تتحمل المسؤولية القانونية كاملًة. 
 .١٥/١١.لن يتم النظر بأي طلب يرد بعد تأريخ ٤
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  نقل الطلبة من الكليات الحكومية إلى الكليات األهلية:-ت
يسمح للطالب الناجح من السنة الدراسية األولى إلى الثانية فقط وغير الراسب في السنة 
السابقة أو المرقن قيده، االنتقال من الجامعات الحكومية الصباحية أو المسائية إلى الدراسة 

  والكليات األهلية.واالختصاص المناظرين في الجامعات 

  انتقال الطلبة من وٕالى جامعات إقليم كردستان: ضوابط- ٨ –ح 
 صرًا.ح التي استكملت إجراءات االعتراف بها من الوزارة يتم ترويج المعامالت مع الجامعات .١
 عدم ترويج معاملة االنتقال لطلبة السنة الدراسية األولى والمنتهية. .٢
في المعاهد االنتقال من معاهد إقليم كردستان وبالعكس  يسمح لطلبة السنة الدراسية االولى .٣

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

المتناظرة وفقاً لالستمارة المعدة لهذا الغرض حيث تبدأ معاملة االنتقال  وبحسب االختصاصات
االنتقال بنسخة مصورة من شهادة اإلعدادية  وترافق استمارةمن (الكلية/المعهد) األصلي 

درسها الطالب في الصفوف التي اجتازها العتمادها في المقاصة العلمية التي بالمواد  وقائمة
ق الجامعة/الجامعات التقنية المنقول منها إلى الجامعة المنقول إليها وترسل مباشرًة عن طري

ويتم اجراء الالزم وفقًا للتعليمات النافذة من دون الرجوع إلى الوزارة و االقتصار على إعالم 
  الوزارة وتزويدها بنسخ من هذه المخاطبات لالطالع و التأكد من دقة تنفيذ التعليمات.

 


