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 مقترح استحداث كلية الدراسات العليا في جامعة تكريت

 الرسالة : 
تؽفيخ بيئة عمسية رائجة مؤىمة لتقجيػ دراسات عميا متسيدة بأبحاث مبتكخة لتعكذ 

االتجاىات والسدتججات العالسيـة في البحث العمسي وتطؽيخ السجتسع السحمي 
صجارة في كافة السجاالت واستحجاث البخامج الستخررة، وُتخخ ِّج قيادييؼ ذوي 

 .مجتسعيًا وعالسياً 
   : أىجاف الكمية 

 طخح بخامج دراسات عميا تمبي احتياجات السجتسع العخاقي . .1
 لتشسية قجرات أعزاء ىيئة التجريذ عمى األشخاف. .2
 لتأىيل الكؽادر العمسية القادرة عمى مؽاجية التحجيات.  .3
لمسذاكل السحمية والعخبية  جخاء الجراسات واألبحاث العمسية التي تترجىا .4

 . وتقجيػ الحمؽل العمسية السشاسبة
ألحجاث تغييخ نؽعي في الحخكة العمسية والتعميػ العالي والشيؽض بيسا   .5

 لتكؽن جامعاتشا بسراف الجامعات العالسية.
لخفع جؽدة مخخجات جامعتشا بسا يؤىميا لتحقيق سسعة أكاديسية تميق باإلرث   .6

 عة تكخيت.الحزاري والثقافي لجام

 االسباب الموجبة لالستحداث :

حيث تزػ الجامعة حاليًا  بالشعخ لمتؽسع القائػ في اعجاد الخخيجيؼ في جامعة تكخيت
ومع ( تجريدي.   1824)عجد التجريدييؼ ويبمغ طالب وطالبة (  17325اكثخ مؼ )

دراسات عميا في اغمب كميات الجامعة نخى ان مؼ الزخوري استحجاث كمية  وجؽد
 السؽجبة االتية : لألسبابلمجراسات العميا في جامعتشا العديدة 

تحتاج اقدام الجراسات العميا في الكميات التابعة لجامعة تكخيت الى مخجع  .1
بيؼ ىسدة الؽصل بيشيا و  )كمية الجراسات العميا( وىي اداري واحج يسثل

مسثمة بسكتب مداعج رئيذ الجامعة لمذؤون العمسية وعبخه رئاسة الجامعة 



 

 
2 

وظيفيًا بجائخة البحث  ةمختبط اكسا أني .إلى مكتب الديج رئيذ الجامعة
، لتشعيػ وتؽجيو كل ما والبحث العمسيوالتطؽيخ في وزارة التعميػ العالي 

السخاجع العميا يتعمق بالجراسات العميا مؼ أوامخ وضؽابط وتعميسات بيؼ 
 .وجيات التشفيح في كميات ومعاىج الجامعة

وظيفيًا بجائخة البحث والتطؽيخ في وزارة كمية الجراسات العميا تبط تخ   .2
، لتشعيػ وتؽجيو كل ما يتعمق بالجراسات والبحث العمسيالتعميػ العالي 

العميا مؼ أوامخ وضؽابط وتعميسات بيؼ السخاجع العميا وجيات التشفيح في 
  .ميات ومعاىج الجامعةك

مباشخة مع جسيع التذكيالت الكمية باستقاللية ادارية لكؽنيا تتعامل ستاز ت .3
ا مدتقمة ببشاية خاصة بيا تقع خارج بشايات ، كسا أنيتكخيتفي جامعة 
 . بكية الكميات

 ميام الكمية: 

تحجيــــج مؽاقــــه أعزـــــاء ىيئــــات التـــــجريذ فــــي تذـــــكيالت الجامعــــة والســـــؤىميؼ  .1
واإلشــــخاف عمـــى طمبــــة الجراســــات العميـــا لجراســــتيا مـــع خطــــط القبــــؽل لمتـــجريذ 

السعـجة مـؼ قبــل ىـحه التذــكيالت لمعـام الجراسـي التــالي، لـػ تؽحيــجىا لتخسـل إلــى 
دائخة البحث والتطؽيخ في وزارة التعميػ العالي والبحث العمسـي لمسرـادقة عمييـا 

 .وإقخارىا، وذلغ في األشيخ الثاللة األولى مؼ الدشة
اىسة وإبـــجاء الـــخأي فـــي إعـــجاد ضـــؽابط القبـــؽل فـــي الجراســـات العميـــا لمعـــام السدـــ .2

 .الجراسي التالي، وذلغ في شيخي نيدان وأيار مؼ الدشة وبالتشديق مع الؽزارة
تييئــة وإعــجاد أقدــام الجراســات العميــا فــي تذــكيالت الجامعــة الســتكبال طمبــات  .3

وذلـغ مـؼ شـيخ حديـخان  الجراسـة العميـا عبـخ مشافـح التقـجيػ فـي تمـغ التذـكيالت،
 .إلى نياية شيخ كانؽن األول مؼ الدشة

استالم جسيع طمبات الجراسة مؼ تذكيالت الجامعة ودراستيا وفخزىا وتؽحيـجىا  .4
تسييجًا الستخخاج الشتائج وإعالن أسساء السقبؽليؼ لمعـام الجراسـي القـادم، وإعـالم 

 .الؽزارة بحلغ، خالل شيخي أيمؽل وتذخيؼ األول مؼ الدشة



 

 
3 

إصــــجار األوامــــخ الجامعيــــة لمستخــــخجيؼ والسقبــــؽليؼ والسشاقذــــات لخســــائل طمبــــة  .5
 .الجكتؽراه، وذلغ عمى مجار الدشة

إيرــــال التعميســــات واألوامــــخ والتعــــاميػ الستعمقــــة بذــــؤون الجراســــات العميــــا إلــــى  .6
الكميات والسعاىج العميا في الجامعة واإلجابـة عـؼ استفدـاراتيػ ومالحعـاتيػ أو 

 .ارة لإلجابة عشيا، وذلغ عمى مجار الدشةرفعيا إلى الؽز 
إعــجاد اإلحرــائيات والجــجاول الستعمقــة بالجراســات العميــا ودارســييا، وذلــغ عمــى  .7

 .مجار الدشة
 .تؽليق البيانات الجراسية الكاممة لمستخخجيؼ وحفعيا، وذلغ عمى مجار الدشة .8

تيػ بالتشدــيق إلجابــة عمــى استفدــارات طمبــة الجراســات العميــا وشــكاواىػ ومالحعــاا. 9 
 .مع الؽزارة وتذكيالت الجامعة، وذلغ عمى مجار الدشة

. إيرــــال نتــــائج مرـــــادقات محاضــــخ مجمـــــذ الجامعــــة عمـــــى محاضــــخ الكميـــــات 11
 .والسعاىج العميا فيسا يتعمق بالجراسات العميا حدب عائجيتيا، وذلغ عمى مجار الدشة

 .وإرساليا إلى مجمذ الجامعة. إعجاد السحكخات بحاالت الطمبة وإيجاد الحمؽل 11

. إعجاد مشيج المجشة السشبثقة مؼ محزخ مجمذ الجامعة لمشعـخ فـي القزـايا التـي 12
 .تحال إلييا

. إعــجاد محاضــخ المجشــة السشبثقــة وإحالتيــا بعــج مرــادقة رئاســة الجامعــة إلــى أمانــة 13
     .السجمذ لمشعخ فييا

  


