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 على المتقدمين للدراسات العليا االطالع على ضوابط التقديم للعام الدراسي الحالي والمنشورة في موقع الكلية. 

 2022/4/3 و ينتهي يوم 2022/3/1 يبدا التقديم للدراسات يوم. 

 الدخول على الرابط ادناه وملء المعلومات المطلوبة: على كل متقدم https://9k.gg/LXRpj 

 حصرا( لتحميلها على الرابط اعاله المطلوبة الملفات(: 

يتم و االستمارة تطبع //:iqedu.uob.hs.http   على الموقع االلكتروني المعلومات بعد االنتهاء من مأل  :ستمارة التقديم االلكترونيةا -1

 .تحميلها على الرابط اعاله )فقرة تحميل االستمارة االلكترونية(

بواسطة الماسح الضوئي ان يتم تصوير كافة الوثائق المطلوبة على   pdfتحميل نسخة من المستمسكات المطلوبة بصيغة ملف    -2

(scanner و تحفظ بصيغة )pdf file  مع مراعاة حجم الملفات ودقتها بان تكون سهلة التحميل وبنفس الوقت واضحة( على الرابط(

 اعاله )فقرة تحميل المستمسكات المطلوبة(.

  اليتم تدقيق االستمارة االلكترونية ومطابقتها مع الملف(  (pdf  الواردة فيها.د من صحة المعلومات و التاكمن قبل اللجنة الكامل 

  لدخول ل)مطبوع عليها كلمة دققت( الى ايميل المتقدم لغرض سحبها يتم ارسال نسخة من االستمارة االلكترونية المدققه بعد اتمام التدقيق

 لالمتحان التنافسي.

 الملف الكامل للمتقدم بصيغة  المستمسكات المطلوبة للتقديم للدراسات العليا(( pdf  : 

كلية طب االسنان / جامعة بغداد / ) لغرض التقديم للدراسات العليا معنون للجهة المتقدم عليها  او كتاب تاييد التخرج وثيقة التخرج -1

على  (وللدراستين الصباحية والمسائية )للدورين االول و الثانياالول الخريج الخريج و معدل الطالب  مثبت فيها معدل الدراسات العليا( 

 مالحظة: في حالة عدم وجود دراسية مسائية يثبت ذلك في تأييد التخرج للمتقدم حسب الضوابط. .رقما وكتابة الدفعة

 .هادة الماجستيرشمية للمتقدم لنيل و مطابقة الخلفية العل مثبت فيها المعدل رقما وكتابة دبلوم( للمتقدم لدراسة الماجستيرال) وثيقة التخرج -2

 كتاب المباشرة بعد اخر شهادة )للموظف فقط(. -3

يتضمن الصيغة االتية: عدم ممانعة الدائرة للموظف من ) كتاب عدم ممانعة من الدائرة المنتسب اليها الموظف المتقدم للدراسات العليا -4

علما ان  .و ال تستلم ملفات المتقدمين بدون عدم الممانعة الممنوحة من الوزاره (2022/2023التقديم للدراسات العليا للعام الدراسي 

 يجب ان تكون عدم ممانعاتهم موثقة من وزارة الصحة والبيئة.مقعد دعم المالكات الطبيه 

 االمر الجامعي للدبلوم الحاصل عليه المتقدم  لغرض نيل الماجستير -5

 و الحبر االبيض. وال يجوز الشطب والحك( 501و صحيفة االعمال ) نموذج  (500التقديم ) نموذج  استمارات ملىء -6

 . 2022/2023للعام ( 502ملىء االستمارات الخاصة بالمتقدمين من ذوي الشهداء ) نموذج  -7

 . 2022/2023للعام ( 503ملىء االستمارات الخاصة بالمتقدمين من السجناء السياسيين )نموذج  -8

 . 2022/2023للعام ( 700ملىء االستمارات الخاصة بالمتقدمين من المشمولين بقانون تعويض المتضررين )نموذج  -9

 . 2022/2023( للعام 600)نموذج المشمولين بقانون ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة ملىء االستمارات الخاصة بالمتقدمين  -10

 (.504)نموذج  ترقين قــيده سـابقا من الدراسات العليا بسـبب  الغــش او التزويرالمتقدم بعـدم الخطي تعــهد لتوقيع على الا -11

بطاقة السكن  واو نسخة من البطاقة الوطنية الموحدة.  شهادة الجنسية خة ملونة من المستمسكات الثالثة )هوية االحوال المدنية وـنس -12

 .حديثة بخلفيه بيضاء ملونة ةاو تاييد السكن مع صور

 .المرفقة نسخة منه داخل رابط التقديم المذكور اعالهالتعهد الخاص بالتصريح االمني  -13

 شهادة اجتياز دورة اللغة االنكليزية و الحاسوب و اللغة العربية. -14

الشهادة يتضمن معدل المتقدم رقما وكتابة مع جلب معدل الطالب االول على دفعة  معادلةلطالب الصادر من دائرة البعثات االمر االداري  -15

 .القسم العلمي لنفس سنة معادلة الشهادة

 

 وبه مطلالملفات الوال ترسل يل التالي مالحظة: التواصل او االستفسار فقط  من شعبة الدراسات العليا او اعضاء لجنة التدقيق يكون عبرااليم

 pgdent@codental.uobaghdad.edu.iqعبر االيميل:  

  506بعد االنتهاء من االمتحان التنافسي ... ضرورة المقابلة في نفس اليوم في الفرع المعني مع جلب االستمارة نموذج . 
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