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 :الممخص
(، كجزء من مسيرة 7543تأسست جامعة األنبار أواخر )كانون األول 

التوجو العام نحو توسيع دائرة التعميم العالي والبحث العممي في العراق، 
فضاًل عن حاجة محافظة االنبار الى جامعة تحقق رؤية البمد في التنمية 

المختمفة، وعبر كمياتيا  أنشطتياوالتطور، فساىمت الجامعة من خالل 
المتعددة في ترسيخ رؤية عممية وثقافية وتنموية متميزة، فضاًل عما أثرت 
بو المجتمع المحمي من قيم، كما ساىمت في إنجاح عممية الوصول 
بالمحافظة الى مراتب إدارية وثقافية متطورة، عبر ما قدمتو خالل سنين 

بشكل مستقل، أم بالتعاون  وخبرات، سواء لكوادرىا استشاراتنشأتيا من 
مع بقية كوادر ومؤسسات المحافظة األخرى، من القطاعات العامة 
والخاصة والمختمطة، ولم يثِن الجامعة عن ممارسة دورىا عمى الرغم مما 

 االقتصاديشيدتو من أحداث ِجسام خالل عمرىا الفتي، متمثمًة  بالِحصار 
م(، مرورًا ِبسيطرة 3112م )م(، ثم الغزو األمريكي لمعراق عا7551عام )

م(، 3172م(، و)3113-3112المجاميع المسمحة عمييا خالل األعوام )
وىذا ما يحاول البحث تسميط الضوء عميو  بدراسة توثيقية أكاديمية 
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Abstract: 

Anbar University was founded in late December 1987, as 

part of the general trend towards expanding the circle of 

higher education and scientific research in Iraq, as well 

as the need of Anbar province for a university that 

achieves the country's vision in development and 

development. In establishing a distinct scientific, cultural 

and development vision, as well as the values influenced 

by the local community, as well as contributed to the 

success of the process of reaching the province to 

advanced administrative and cultural ranks, through its 

years of consultations and experiences, whether for its 

cadres independently, or in cooperation with other cadres 

and institutions The other province, from the public, 

private and mixed sectors, did not dissuade the university 

from exercising its role despite the events witnessed 

during its young age, represented by the economic 

victory in 1990, and then the American invasion of Iraq 

in 2003, through the control of armed groups during the 

Years (2006-2007) and (2014), this is what the research 

is trying to highlight with a systematic academic 

documentary study   
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 المقدمة : 
، وفقًا لرؤية استراتيجية عممية، وثقافية وتنموية 7543جاء تأسيس جامعة األنبار عام      

شاممة، فضاًل عن حاجة محافظة األنبار الممحة الى وجود مثل ىكذا صرح عممي من شأنو 
أن يقدم الكثير من الخدمات المختمفة، التي بالتأكيد ستدفع عجمة التقدم والتطور في المجاالت 

ارت الجامعة بخطًى ثابتة عمى الرغم من الظروف والمصاعب التي مرت بيا كافة، حيث س
خالل سنوات عمرىا الفتي والتي كادت أن تقوضيا لكنيا صمدت بصالبة ولم تيتز لمريح 

 جذورىا المتشبثة في األرض. استيدفتالعاتية التي 
لذلك اختار الباحث ىذا الموضوع الموسوم )دور جامعة األنبار في تطوير المجتمع    

 م(، وإلجل اإلحاطة بالموضوع قسمت الدراسة الى3174-7543والتحديات المعاصرة 
مبحثين رئيسيين، األول : جامعة األنبار ودورىا في خدمة المجتمع، وأثر الجامعة في المرأة 

 م الحاصل في دورىا العممي والثقافي.األنبارية؛ نتيجة لمتقد
أما المبحث األخر فقد تناول الباحث فيو دور جامعة األنبار في معالجة األزمات متمثمة       

م(، و أثر اإلرىاب في نزوح الجامعة الى المواقع 3112بالغزو األمريكي عمى العراق عام )
تواصل مسيرتيا العممية م(، وكيف تخطت الجامعة تمك الصعاب؛ ل3172البديمة عام )

والثقافية، واإلنسانية، نحو العالمية، بتحقيق الريادة في التعميم العالي، والبحث العممي، 
 واإلبتكار، واإلبداع، والتكامل، في العموم المعرفية والبحثية.

 جامعة األنبار والمجتمع :المبحث األول 
 أواًل : تأسيس الجامعة ومراحل تطورها

م(، 7543/كانون االول/32( بتاريخ ) 517تأسست جامعة االنبار بموجـــب الـــــقــرار )    
؛ نتيجة لمتطور (7)(732بعـــــد صدور قانـــون وزارة التعميم العالي والبحث العممي ذي العدد )

العممي الحاصل في العراق عمومًا وفي محافظة األنبار بشكل خاص، ولمقتضيات المرحمة 
من الثانويات  الخريجينالطمبة  استيعابية التي تستدعي إنشاء جامعة قادرة عمى العمم

، فضاًل عن رفد الدوائر والمؤسسات الحكومية (3)وتخفيف الضغط عن جامعات القطر
والخاصة في المحافظة بكفاءات عممية متخصصة في مختمف المجاالت باعتبارىا اول جامعة 

جامعات تزيد من الوعي العممي والثقافي لدى المجتمعات، ،  السيما وان ال(2)في المحافظة
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( من كل عام، ويسمى )يوم 32/73وتحتفل جامعة األنبار سنويًا بعيد تأسيسيا يوم )
 .(2)الجامعة(

شـيدت جامعـة االنبـار منـذ تأسيسيا توسـعا كبيرًا فـي عـدد كمياتيـا، والتي بمغ عددىا       
(، وكميـــــــــة 7544-7543لتربيـــة لمبنـــات التي تأسست عام  )( كمية، وىي : كميـــة ا74)

(، وكميــــة 7545-7544(، وكميـــــــــة التربيـــــــــة لمعمـــــــــوم اإلنســـــــــانية )7545-7544اليندســـــــــة )
-7553(، وطب االسنان )7557-7551(، وكميــــة الطــــب )7551-7545العمــــوم )
-7552(، وكمية الحاسـبات وتكنولوجيـا المعمومـات )7552-7552(، وكمية الزارعة )7552
 اآلداب(، وكميــــــــــة 3113-3117(، وكميــــــــــة القــــــــــانون والعمــــــــــوم السياســــــــــية )7551

(، وكميــــــــــة االدارة 3112-3112مية )(، وكميــــــــــة العمــــــــــوم اإلســــــــــال3117-3113)
(، 3112-3111(، وكميــة التربيــة البدنيــة وعمــوم الرياضــة ) 3112-3112واالقتصــــــــــاد ) 
(، 3114-3113(، وكمية التربية لمعموم الصرفة )3113-3112القــائم ) -وكميــة التربيــة

(، 3115-3114(، وكمية الصـيدلة )3172-3173وكمية التربية االساسية في حديثة عام ) 
 .(1)( 3171-3172ىيـت )  -كمية العموم التطبيقية  استحداثوأخر 
يتولى رئيس الجامعة الشؤون العممية واإلدارية والمالية فييا، ويعد األستاذ الدكتور )ناجي      

 7543/ 72/73)، أول رئيس لجامعة األنبار، أذ شغل المنصب لممدة من (2)توفيق  محمد(
، وىو مؤسسيا الفعمي،  فيما كان األستاذ الدكتور )محمد خميفة (3)(7551/  4/  7ولغاية 

، (5)م(3112-7551، لممدة من )(4)حسين( أول من شغل منصب مساعد رئيس الجامعة
ىي األنبار والقادسية وجاء تأسيس الجامعة بقرار يشمل تأسيس أربعة جامعات عراقية وىي:)

( موظفين تم 2، حيث بدأت الجامعة بكادر وظيفي ال يتجاوز عدده )وتكريت(والكوفة 
بيم من المعيد الفني، فدعت الحاجة الى المطالبة بتعيينات جديدة، وكما  موضح  االستعانة

)وتشير المصادر الى تعيين عدد من الموظفين العرب، ففي عام  ،(71)(3في الجدول رقم )
( موظفًا، أال إن العدد قد تضائل في 227الموظفين العرب )م( بمغ عدد  7553-7554) 

( موظفًا؛ نتيجة 52م( ليصل عدد الموظفين العرب في الجامعة الى ) 3112-3112عام) 
إلضطراب الوضع األمني في البالد، بسبب الغزو األمريكي عمى العراق، حيُث تالشى العدد 

الطمبة المقبولين ألول مرة في الجامعة في ؛ بمغ عدد (77)بشكل نيائي خالل السنوات الالحقة
، فيما بمغ عدد المالك التدريسي (73)( طالباً 211)7544كميتي التربية والتربية بنات عام 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )3العدد )

 2028 ايلول

 

)3522 ) 
 

، وجاء افتتاح كميات اليندسة وانشاء ورش ومختبرات فييا، والعموم وانشاء (72)( تدريسياً 22)
ي، وكذلك شمل التطور كميات الطب وطب مختبرات فييا ايضًا ليواكب الحداثة والتطور العمم

م(، ومن ثم  3171-3172األسنان والزراعة وصواًل الى كمية العموم التطبيقية في ىيت عام )
م(، لتكون جامعة 3172شطر خمسة كميات أصبحت نواة لتأسيس جامعة الفموجة في عام )

 .   (72)الفموجة ثاني جامعة بعد جامعة األنبار في المحافظة
    (85)م(0288( أعداد الطمبة المقبولين في الجامعة حتى عام ) 8جدول رقم )            

 عدد الطمبة المقبولين العام الدراسي عدد الطمبة المقبولين العام الدراسي
7544-7545 211 7551-7552 3313 
7545-7551 7131 7552-7553 7537 
7551-7557 7722 7553-7554 7153 
7557-7553 7777 7554-7555 7235 
7553-7552 7342 7555-3111  7533 
7552-7552 7243 3111-3117  3152 
7552-7551 7253 3117-3113 2143 
-صباحي  31373 3172-3173 3275 3113-3112

 مسائي 3113
 

 (86)م(0288( أعداد موظفي جامعة األنبار حتى عام )  0جدول رقم ) 

 عدد موظفي الجامعة السنة ت
 ( موظفين2لم يتجاوز ) 7543-7544 7
 (21أقل من ) 7544-7545 3
2 3112-3112 (247) 
2 3173-3174 (3523) 

 
لعل من أىم ما يحسب لمجامعة عبر تأريخيا انيا وطمبتيا تصدت لألفكار المنحرفة  

بالوسائل السممية المتاحة، فقد كتبت الصحف والمجالت زيف وبطالن تمك األفكار لتكون 
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، لقد اقتصرت الجامعة في (73)شعار الجامعة طيمة مسيرتيا واالعتدالالدعوة الى الوسطية 
الشؤون اإلدارية والقانونية والمالية وشؤون الطمبة ووحدة صغيرة  بداية تأسيسيا عمى قسم

 .(74)لإلعالم، وبعض الوحدات المتنوعة الغير مرتبطة بييكمية
عند تشكيل مجمس الجامعة األول أقتصر عمى بعض دوائر المحافظة، ويعقد المجمس      

برئاسة الدكتور ناجي توفيق العاني وعضوية الدكتور محمد خميفة ممثاًل عن التدريسيين، 
، وتشير (75)وعضوية ممثل عن كل من المحافظة ومدير التربية و مدير معمل الزجاج

في الجامعة ألول مرة كانت بناًء عمى حاجة مديرية  استحدثت المصادر أن التخصصات التي
التربية؛ لسد الشواغر في الكوادر التدريسية في الثانويات، وىذا دليل عمى إنفتاح الجامعة منذ 

 .(31)بواكير نشئتيا عمى المجتمع
يق لقد تولى أدارة الجامعة ) عشرة ( رؤساء، وكان لرئيس الجامعة األول )أ.د ناجي توف   

محمد( و) أ.د محمد خميفة حسين( ممثل التدريسيين آنذاك الدور األبرز في وضع المبنة 
العمودية واألفقية ) كميات  االستحداثاتاألولى لجامعة األنبار، وتحديد رؤية الجامعة في 

  .(37)وأقسام عممية وأبنية(، ومن ثم جاء بعده اآلخرون ليحققوا أىداف الجامعة ورؤيتيا
 الجامعة ودورها في خدمة المجتمع ثانيًا :

ال يكاد يخفى عمى الميتمين بتأريخ التعميم العالي بأن الجامعات اضحت مراكز إشعاع   
، فمنذ إنعقاد (33)حضاري، وفكري في المجتمعات، السيما في العيدين الممكي والجميوري

ميمتيا كبيرة تجاه م( أدركت الجامعة بأن 7553/ 72/2المؤتمر األول لجامعة األنبار في ) 
المجتمع؛ كونيا الجامعة الوحيدة في مساحة شاسعة من البمد تعدل ثمثي المساحة اإلجمالية 
لمعراق، ال سيما وأن المجتمع في محافظة األنبار عبر تأريخو الموغل في القدم يخضع لكثير 

 بنفس الوقت ال من العادات والتقاليد الضيقة، والتي دائمًا ما تكون السبب في تقدمو؛ لكنيا
تنسجم مع تطور المجتمعات، وبناًء عمى ذلك فكان لزامًا عمى الجامعة أن تتبنى منيجًا يوائم 

 .(32)المجتمع وتطمعاتو ليسيل تقبميا والتفاعل معيا

تعد الجامعات عين وعقل المجتمع، فيي التي تفكر لو وتخطط عنو، من خالل ما تطرحو    
التعميم المستمر، وعمى الرغم من إن جامعة االنبار حققت  المؤتمرات، والندوات، ودورات

الكثير سواًء من حيث المؤتمرات أو النشاطات العممية، لكن كان أماميا تحديات كبيرة في 
حداث تفاعل مع كافة مؤسساتو ودوائره،  إيجاد بدائل جديدة تدخل من خالليا الى المجتمع، وا 
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 ، وال(32)ير والُمضي قدمًا حول العمل الجاد والناجعوىذا يتأتى من خالل اإلبتعاد عن التنظ
يخفى بإنيا قد نجحت الى حٍد ما في الدخول الى المجتمع من خالل خدماتيا اإلستشارية 
المتنوعة ) كالمكاتب والعيادات الطبية(، فضاًل عن مراكزىا البحثية والعممية الميتمة بالبيئة، 

ولو بنسبة متوسطة تفاعاًل مع المنظمات المجتمعية والنبات، واإلنسان، ولقد حققت الجامعة 
والمينية في محافظة األنبار) كالروابط الشبابية، ومكاتب حقوق اإلنسان، والصميب األحمر( 
وغيرىا من خالل محاربتيا لممخدرات واألفكار المنحرفة، ونجحت ايضًا بإقامة العديد من 

فية، كل ذلك وطد نوعًا ما عالقة جيدة مع المعارض الفنية والميرجانات، والمنتديات الثقا
 .(31)تمبي الطموح ( عام؛ إال إنيا ال37-74المجتمع وتحديدًا الفئة العمرية بين )

أدركت الجامعة أىمية التغيير وسعت الى ذلك من خالل استقباليا األالف من الطمبة     
كمال دراستيم األكاديمية بداًل من الدراسة المينية، إذا ما ع ممنا بأن عدد األقسام في جامعة وا 

ن عدد الطمبة الممتحقين بالجامعة بمغ 2م (، ىو)7545-7544األنبار عام )  ( أقسام، وا 
( طالبة، ومن ثم ارتفع عدد األقسام الى 753( طالبٍا وطالبٍة آنذاك، وكان عدد اإلناث )211)
معة بالدراسات م(، فضال عن مباشرة الجا7552-7553( قسمًا في العام الدراسي )37)

( قسمًا 22م( أصبح عدد اإلقسام ) 3112-3112م(، وفي عام ) 7552-7552العميا عام )
نسانيًا، وعدد الطمبة الكمي خالل العام ذاتو بمغ ) ( طالبة؛ 2142( منيم ) 5327عمميًا وا 

 : (32)م( كالتالي3174لتصل إجمالي النسبة خالل عام )
 ( كمية .74عدد الكميات ) -7
 (. 32373الطمبة في دراسة البكالوريوس )   عدد -3
(، وبالنسبة الدراسة 22عدد التخصصات في الدراسات العميا، بالنسبة لدراسة الماجستير ) -2

 ( .72الدكتوراه )
 (.7322عدد طمبة الماجستير ) -2

كما قدمت الجامعة خدمات عدة ومتواصمة الى دوائر الدولة ومؤسساتيا في محافظة     
منذ العقد األول لتأسيسيا، من خالل وضع خطة سنوية إلقامة المؤتمرات والندوات  األنبار

وورش العمل، والميرجانات، والتي تستيدف المجتمع، وتغطية تمك النشاطات إعالميًا؛ لتصل 
 .   (33)الى أبعد نقطة في المجتمع
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تي ) الطب وطب أدت العيادات الطبية األستشارية في جامعة األنبار متمثمةً بكمي      
األسنان( دورًا ميمًا في فحص ومعالجة المرضى من المواطنين، وبأجور رمزية، فضاًل عن 
لقاء المحاضرات التثقيفية، وتوزيع أدوات تنظيف  المسح الصحي، والميداني لطمبة المدارس، وا 

، (34)فظةاألسنان، والبوسترات، والممصقات الصورية التوعوية، عمى المناطق النائية في المحا
وقدمت كمية الطب البيطري من خالل عيادتيا البيطرية دورًا في تقديم المقاحات والعالجات 

، باإلضافة الى توجيو المجتمع والحكومة المحمية في محافظة األنبار (35)لمحيوانات والمواشي
مى من مغبة ) المسالخ ( في عممية نحر الذبائح؛ لكي ال تؤثر عمى البيئة من جية، وال ع

 .(21)صحة اإلنسان من جية أخرى
لم تكتف جامعة االنبار بحدودىا الجغرافية بل راحت الى أبعد من ذلك لتصنع ليا تاريخًا     

ُيخمد من أجل التواصل والتفاعل مع مجتمع المحافظة؛ ولغرض تنظيم كثير من األفكار 
جيت الجامعة وقتذاك كمية والمفاىيم المغموطة عن اإلسالم وتعزيز ثقافة الوسطية العممية، و 

العموم اإلسالمية في الفموجة بتشكيل لجنة االستفسارات الشرعية بموجب األمر اإلداري ذي 
، إذ قامت المجنة بوضع صندوق لألسئمة التي ترسل إلييا 34/2/3115( في 231العدد )أ/

ستفسارات من داخل وخارج الكمية، ومن ثم تعقد جمسة لغرض اإلجابة عن ىذه األسئمة واال
بأسموب عممي أكاديمي وسطي خاصة في المسائل العصرية التي تواجو المجتمع وليس ليا 

، فضاًل عن دورىا في معالجة ارتفاع نسب الطالق؛ وذلك نتيجة لمتغيرات األوضاع (27)حل
م(، من خالل تقديم الدراسات والحمول الناجعة لمحد من ىذه 3112بعد عام ) االجتماعية

الظاىرة التي تفكك المجتمع؛ فكانت الندوات تعقد والمجالت والصحف تكتب وتضع الحمول 
، ونشطت الجامعة أيضًا بإقامة برنامج تمفزيوني عمى قناة األنبار الفضائية، بعنوان (23)والبدائل

( شارك فيو نخبة كبيرة من اساتذة الجامعة آنذاك من المختصين في ) الدين والمجتمع 
، وتطوع عدد كبير من التدريسيين لممشاركة في الحمالت التي تعد من (22)الشريعة والقانون

ضمن الخدمات االجتماعية التي تقدميا الجامعة والتي مازالت مستمرة حتى ساعة كتابة 
 .(22)لنفاطة والعنكورالبحث في مناطق نائية كالسيميجية وا

م( من 3112أما كمية الزراعة فقد كان ليا نشاط من نوع أخر خدمت بو المجتمع عام )    
خالل إدخال المنتوج المحمي بأسعار مناسبة قياسًا باألسعار العالية لمصناعات الغذائية 
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والحميب والمحم والمنتجات الحيوانية التي غزت العراق بعد العام المذكور، فتم إنتاح األلبان 
 .(21)والدجاج والبيض المحمي وتقديمو لممواطن بسعر رمزي

لقد كانت أنشطة كميات الجامعة بشكل عام تجاه المجتمع كثيرة ومتنوعة، ومن تمك     
اإلنشطة قيام ) كمية التربية لمعموم اإلنسانية( عمى سبيل المثال متمثمة بقسم العموم التربوية 

ى )مركز الصم والبكم( في مدينتي الرمادي والفموجة، وتقديم الدعم والنفسية  بزيارات ال
، وقيام بعض تدريسيو الكمية (22)المعنوي واإلرشادي ليم، وتوزيع اليدايا عمى النزالء ىناك

بإنشاء صندوق مشروع التكافل اإلجتماعي المتمثل بقسم عموم القران والتربية اإلسالمية؛ 
من الطمبة، وقيام بعض تدريسيي الجامعة في المشاركة في  لمساعدة المعوزين والمحتاجين

جتماعية ( خارج أوقات  ميرجانات شعبية، ونواٍد مختمفة سواء كانت ) رياضية، أو سياسية، وا 
 .(23)الدوام الرسمي

ساىم عدد من منتسبي جامعة األنبار بالمشاركة مع عدد من النشطاء المدنيين بتأسيس     
، لرعاية األيتام والفقراء والمساكين، والتي سجمت الحقًا بصفة (24)فى() مشروع أحباب المصط

م(، وضمت عددًا كبيرًا من 3173أذار  3رسمية بأسم ) مؤسسة أحباب المصطفى(، بتاريخ )
منتسبي وطمبة الجامعة والخريجين الى جانب عدد من المتطوعين من خارج الجامعة لتقديم 

دخاليم خدماتيم لمفئة المعدومة من المج تمع ) الفقراء، االرامل واليتامى( ودعميم ماديًا، وا 
دورات تثقيفية وتطويرية، فضاًل عن التنسيق مع عدد من أطباء جامعة األنبار في اإلسيام 

( عائمة وبالتنسيق مع الصيادلة، 211بعالج اليتامى واألرامل كجزء من التأمين الصحي لــ )
اليل المرضية بالمجان مع منتسبي الجامعة المختصين بما باإلضافة الى إجراء العمميات والتح

 .(25)ورد ذكره أنفاً 

ومما يؤشر عمى تقدم الجامعة عبر تأريخيا الممتد الى أكثر من ثالثة عقود ىو مواكبتيا     
لمحداثة، وما يقدمو ) الموقع اإللكتروني لمجامعة(، فيو البوابة الرئيسية لمتواصل بين الجامعة 

حتى باتت الجامعة تحتل المرتبة الثانية عمى جامعات العراق بإدخال عدة لغات  والمجتمع،
الى موقعيا اإللكتروني وىي: ) المغة اإلنكميزية والمغة الفرنسية والمغة األسبانية(؛ وذلك من 

 .(21)أجل التعريف بالجامعة والوصول بيا الى العالمية

 المكاتب االستشارية ودورها في خدمة المجتمع : 
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كانت جامعة األنبار ترغب بالخروج من القاعات الدراسية والمختبرات العممية إلى       
التأثير العممي المباشر عمى الحياة االجتماعية، والعممية، والتربوية، في محافظة األنبار لذلك 

، حيث (27)خالل مكاتبيا االستشارية المتنوعةكان لزامًا عمييا أن تقدم تمك الخدمات من 
وضعت جامعة االنبار ومنذ مطمع التسعينيات القرن الماضي ىدفًا استراتيجيًا في عالقتيا مع 
مؤسسات ودوائر ومعامل ومصانع محافظة االنبار بصورة خاصة، والواجية ذاتيا في العراق 

ة مجاالت متعددة لممشاركة الميدانية عمى وجو العموم، وكان لممكاتب االستشارية في الجامع
عمى خريطة البناء التنموي في العراق، بعد أن شيد مراحل متأنية من التخطيط والتنفيذ، كون 
الحاجة ممحة جدًا لتدخل المؤسسات العممية االستشارية بقوة في ىذا المجال بعد إجراءىا 

عداد نجاحات ال يمكن تغاضييا، فضاًل عن التنوع المتزامن مع تن وع االحتياجات لترسيم وا 
وبرمجة بيانات قد يشوب التساؤالت بعضيا لكن اإلجابة تبقى واحدة وىي إن الحاجة لمعموم 
تزداد باضطراد وال يمكن التوقف عند االحتياجات، والخطط اآلنية، بل إلى بناء افق مستقبمي 

 ن تمك الجيتين،بمعطيات عممية ىادفة تأخذ في نظر االعتبار تضييق نسب التقارب بي

المكتب االستشاري اليندسي، المكتب االستشاري الطبي، المكتب ) والمكاتب ىي : 
االستشاري لطب األسنان، المكتب االستشاري الزراعي، المكتب االستشاري البيطري_ الذي 

م(، والمكتب اإلستشاري لمعموم الصرفة، والمكتب 3172أصبح تابع لجامعة الفموجة عام )
لمحاسبات، والمكتب اإلستشاري لمركز الحاسبات وتكنولوجيا المعمومات، والمكتب  اإلستشاري

المكتب االستشاري لإلدارة واالقتصاد، والمكتب االستشاري لمترجمة ، واإلستشاري القانوني
 . (23)والمغات (

 المراكز البحثية والعممية في جامعة االنبار ودورها في خدمة المجتمع  :
ضمت الجامعة عددًا من المراكز البحثية والعممية التي تأسست بشكل تدريجي بحسب    

 حاجة الجامعة والمجتمع إلييا، وتقسم تمك المراكز الى فئتين :
 المراكز العممية، وتضم :   -أ

 ( مركز الحاسبات وتكنولوجيا المعمومات :8
ميات الجامعة وىو بمثابة وحدة م( كمركز خدمي لك7553تأسس المركز ألول مرة عام )     
م( 3117-7553، ولقد كان الدكتور نبيل عمار الراوي رئيس الجامعة لممدة من )(22)صغيرة

دورًا في دعم وحدة األنترنت و تجييزىا بحاسبات متطورة آنذاك، و من ثم استحداث المكتب 
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التدريبية ونشاطات م( ليقدم خدماتو لممجتمع من حيث إقامة الدورات 7554االستشاري عام  )
م( 3113، وتأسس مركز الحاسبات وتكنولوجيا المعمومات بييكمية جديدة  عام )(22)متنوعة

وعمل عمى  تطوير ميارات الحاسوب من خالل إقامة العديد من الدورات التدريبية في مجال 
ة الحاسوب كما نوىنا عنو وساىم المركز منذ بداية تأسيسو بتعزيز التعاون بين الجامع

ومؤسسات ودوائر الدولة من خالل إقامة الدورات ليذه المؤسسات، فضاًل عن أسيامتو في 
(   IC2( و )   Tofel   ITPمساعدة الطمبة المتقدمين الى الدراسات العميا بفتح اختباري ) 

عمى مدى ثالث سنوات ويعمل المركز عمى رفد كميات وأقسام ومراكز الجامعة بالبرامج التي 
تذليل الصعوبات التي يواجيونيا في مجال األرشفة االلكترونية أو المخازن، ويطمح  من شأنيا

 .(21)المركز إلى أن يصل إلى الحوكمة االلكترونية
 ( مركز التعميم المستمر :0

م( وُكِمف الدكتور محمد سامي فرحان كأول مدير 3171تأسس المركز عام )       
التدريب والتطوير، ابن سينا لمتعميم اإللكتروني، ،  ويضم عدة شعب اىميا ) (22)لممركز

، (24)، ويؤمن المركز برؤية الجامعة المتمثمة بأن يشمل التعميم كافة فئات الشعب(23)االدارية (
و يــُعد مركز طرائق التدريس والتعميم المستمر الذي اصبح فقط قسم بذاتو الحقًا من المراكز 

الركائز التي استندت عمييا العممية التعميمية والذي أسيم الميمة في جامعة االنبار ومن أىم 
بشكل فاعل في بناء المجتمع وأدى دورًا بارزًا في إعداد قيادات اكاديمية عممية وتربوية ليا 
األثر البالغ في تدعيم العممية التربوية، والتعميمية، والنيوض باألجيال القادمة؛ لذلك قام 

قيادات االكاديمية والتربوية عمى اختالف درجاتيم العممية  والعمل المركز بإعداد برامج تؤىل ال
عمى تطوير  مياراتيم وقدراتيم واستحداث برامج متنوعة لخدمة المجتمع في المحافظة 
واالنطالق بيم لمجابية التحديات التي تحيط بيم دون تردد أو تعثر، بل تجعميم قادرين عمى 

  .(25)قيادة المجتمعات بصورة صحيحة
 المراكز البحثية، وتضم :  -ب
 ( مركز دراسات الصحراء : 8

( 7م( في جامعة االنبار موقع التأميم حسب النظام رقم )3111تأسس المركز عام )       
، حيث 3111لسنة  714ورقم  3113لسنة  724، والتعميمات الممحقة بو رقم 7551لسنة 

عمى رقي الدولة وتطورىا، وسعى تعد مؤسسات االبحاث واحدة من المؤشرات الواضحة 
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المركز الى  تحقيق اىدافو عمى المستوى المحمي، والقومي، والدولي، عن طريق القيام 
بالدراسات والبحوث الخاصة بتنمية المناطق الصحراوية، وأْنَجَز عددًا من المشروعات البحثية 

تخصصة، وأصدر مجمة والتطبيقية لدراسة البيئة الصحراوية وذلك بالتعاون مع الجيات الم
بنشر البحوث العممية الرصينة  اختصتعممية باسم: المجمة العراقية لدراسات الصحراء 

 .(11)وبالمغتين ) العربية واإلنكميزية (
 ( مركز الدراسات االستراتيجية :0

 يتالءمم( لغرض تقديم بحوث نظرية يتم تطبيقيا عمميًا بما 3172استحدث المركز عام )     
وحجم التطمعات الجامعية والذي ينعكس ايجابًا عمى خدمة المجتمع سواء في مجال السياسة، 
واالقتصاد، أو األعمار أو األمن والسمم المجتمعي، وصفة المركز بحثية والبحوث التي تجرى 
فيو ذات طبيعة نظرية تطبيقية ولممركز خطة بحثية سنوية يتم تحديثيا كل ثالثة اشير، 

بحوث سنوية، وقام المركز بإجراء الدراسات  1-2حثين في المركز يتألف من ونصاب البا
والبحوث حول الموضوعات المتعمقة باألمن وتدعيم سبل االستقرار السياسي، والقضايا الحيوية 
الراىنة عمى الساحة الدولية، ولممركز ثالثة اقسام عممية ىي: ) قسم التراث والحضارة وقسم 

، وقسم الدراسات المستقبمية(، وتم تكميف  ا.م.د. ثائر شاكر اإلقميميةو الدراسات المحمية 
المركز فيما يتولى رئيس الجامعة رئاسة المجمس وعضوية  بإدارة 32/1/3172محمود بتاريخ 

 .(17)مدير المركز وممثل عن مجمس المحافظة ورؤساء االقسام العممية في المركز
 
 
 ( مركز تنمية حوض أعالي الفرات :3
م(؛ وذلك ألن موقع جامعة األنبار يقع ضمن منطقة 3114استحدث المركز عام )       

أعالي حوض الفرات فكانت رؤية الجامعة بأن يضع المركز خططًا عممية بغية تنفيذىا بشكل 
ن يقدم المركز قاعدة بيانات متكاممة  والمستثمرين وفق أسس عممية،  لالستشاريينكامل وا 

ن الحوض يق ع ضمن الصحاري القاحمة من الجية التي تحد المممكة العربية السيما وا 
السعودية، وندرة الدراسات من جية أخرى، باإلضافة الى وجود سد حديثة ومسطحات مائية 

 .(13)عديدة مثل ) الحبانية والثرثار(
 ( مركز بحوث الطاقة المتجددة : 4
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) تكنولوجيا الطاقة (، ويضم ثالثة اقسام 0280)وثيقة،  3173تأسس المركز عام 
أنظمة القدرة الكيربائية (، ويسعى الى رفد مشاريع  –أنظمة سيطرة االتصاالت  -المتجددة

توليد الطاقة بالبحوث والدراسات التطبيقية، فضاًل عن اشتراك الجامعة الفني واالستشاري في 
قامة مؤتمرات تنفيذ المشاريع الخاصة بالطاقة سواء عمى الصعيد المحافظة، أو الدولة، وا  

 . (12)عديدة تخص الطاقة المتجددة
 ثالثًا : أثر الجامعة عمى المرأة األنبارية 

يعد المجتمع األنباري من المجتمعات المحافظة كان يرفض تقدم المرأة ومشاركتيا في    
المرأة في  النطالقالحقيقية  االنعطافمناحي الحياة المختمفة في القرن المنصرم، حتى حدثت 

جزءًا ميمًا في  لتبوءم( مع بداية العام الدراسي األول لجامعة األنبار، 7545-7544العام ) 
المجتمع الحقًا، بعد أن أدرك المجتمع أىمية تسمح المرأة بالعمم والثقافة، إلداء ميامًا تربوية 

عمى تأســـــــــــيــــــس  ( عاماً 23ووظيفية مرموقة في المجتمع؛ وىذا مــــا حصل فعاًل بعد مرور )
 م(.32/73/7543)  جــــامعـــــة األنـــــبــــار بتاريخ

الشك بأن التعميم األكاديمي ساىم في تكامل شخصية المرأة بنسبة عالية، والذي أثر     
إيجابًا عمى المجتمع ، حيث تكون المرأة فيو مؤثرة ونشطة الى حٍد كبير، وىذا كمو يتأتى من 

م الذي سيسيم في بناء األسرة وتربية األبناء، والخروج عن المألوف ) المنزل( الذي التعمي
أصبح سجنًا لممرأة يقيد أفكارىا، لقد أتاحت كمية التربية لمبنات الفرصة لإلناث بإكمال الدراسة؛ 
كونيا تناغم تطمعات عوائمين بعدم االختالط، فكان عدد الطالبات لمسنة األولى في كمية 

( 31( طالبة تم قبولين في الجامعة، بمعنى أن )753( طالبة من بين )733ية لمبنات )الترب
، (12)طالبة كانت في كمية التربية المختمطة، ونعني بيا )كمية التربية لمعموم اإلنسانية حاليًا (

م( 3112-3112والنسبة الكبيرة لإلناث ىي من نصيب كمية التربية لمبنات، ففي عام ) 
( 7351( طالبة، منين ) 2142ئل بناتيم إلكمال الدراسة، إْذ بمغ عددىن  )شجعت العوا

بكل  احتفظت، فذلك إنجاز تفخر بو جامعة األنبار وقد (12)طالبة في كمية التربية لمبنات
بالضوابط  االلتزامالمعايير األخالقية والقيم والعادات واألعراف المتوارثة عبر تاريخيا، وكذلك 
الحركة  انسيابيةالشرعية في المباس، وعدم التبرج، مع فرض قانون انضباط الطمبة لديمومة 

 التعميمية، 
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( إدارية وفنية 743م( ) 3112-3112كما بمغ عدد موظفات جامعة األنبار خالل عام )    
لكن بالتأكيد ىذا ( موظفًا، 252وموظفة خدمات، وىذا العدد قميل قياسًا بعدد الموظفين البالغ )

الرقم يشكل فارقًا بعد إن كانت المرأة ال يحق ليا في العرف الموروث أن تكمل الدراسة 
تتقدم المرأة في محافظة األنبار  اإلبتدائية، أو الحد األقصى اإلعدادية، فمن باب أولى أن ال

تحقق من  ومع ما ،(55)الى الحصول عمى وظيفة، السيما إن كانت مختمطة تجمعيا بالذكور
إنجازات وقتذاك من خالل المؤتمرات والندوات التي احدثت تغييرًا ممحوظًا في سموكيات 
المجتمع، وما وصمت اليو المرأة الجامعية من المشاركة في المؤتمرات والنشاطات الثقافية 
والعممية واألكاديمية، وتبوئين مناصب قيادية، فيو يصب في صميم حقوق المرأة 

نسانيتيا م( الى تشكيل لجنة لشؤون المرأة 3173جامعة االنبار في العام ) ادع وىذا ما، (12)وا 
( عضوًا من التدريسيات، وىي 74برئاسة )أ.م د. زينة محمد السبتي( عميد كمية الصيدلة و)

( عامًا، أجتمعن ألول مرة في موقع جامعة 23سابقة لم يشيدىا تاريخ الجامعة الممتد الى )
غريب التابع لجامعة بغداد خالل فترة النزوح، ويعد ) أ.د خال بتال النجم( األنبار في ابي 
؛ لرغبتو في إشراك المرأة بأكثر من مجال لتأخذ المجنة عمى عاتقيا (13)صاحب الفكرة

المشاركة في الفعاليات والنشاطات المتنوعة وتفعيل دور الطالبات، ودعم المتعففات من 
ت النزوح، ممن كانت مناطقيم تحت وطأة اإلرىاب خالل الطالبات والنازحات، في مخيما

م(، فنجد اليوم من بين الطالبات من يشاركن في فعاليات الرسم، والنحت، 3172أحداث عام )
والشعر، وبعض التدريسيات والموظفات يقمن بتأليف الكتب والروايات، بل أن الكثير منين 

الجامعة وخريجاتيا من يقدمن برامج  تجاوزن حدود الجامعة، إْذ نجد من بين تدريسيات
ذاعية، ىذه اإلنتقالة النوعية ىي سابقة لمجامعة وتحٍد كبير لمقوى الضعيفة التي  تمفزيونية وا 

 3112أرادت أن توقف الجامعة عن أداء رسالتيا ومياميا العممية، والثقافية، خالل األعوام )
ول مجمة عراقية تختص بشؤون أ بإصدارم(، وتوجت لجنة المرأة عمميا 3172و  3113و 

 .(14)؛ لتحمل في طياتيا فسيفساء جمالية المرأة وكتاباتيا3174المرأة عام 
وتؤكد الدراسات الحديثة، والمعاصرة، بأن لممرأة كما لمرجل من حق في ممارسة النشاط      

ْذ ما تم مقارنة المرأة االاإلجتماعي، والوظي -7543عام ) نبارية قبل تأسيس الجامعة في، وا 
م( بوقتنا الحاضر، نجد إنيا أرتقت أكاديميًا ووظيفيًا، فأصبح منين أعضاء في 7544
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مجمسي النواب العراقي والمحافظة، وتدريسيات، وميندسات، ومحاميات، وفي مختمف 
 .(15)النشاطات أصبحن ذات تأثير ودور ميم

 دور جامعة األنبار في معالجة األزمات :المبحث الثاني
 م0223غزو األمريكي عمى الجامعة ): أثر ال أوالً 

مدينة الرمادي، وتمت السيطرة  احتاللم( 3112شيد العراق اواخر شير نيسان عام )       
عمى جامعة األنبار، ولم تطمق رصاصة واحدة خالل األشير األولى عمى القوات األمريكية 

، وتشير المصادر بأن القوات األمريكية اتخذت من الجامعة مقرًا عسكريًا ليا، (21)آنذاك
ووضعت فييا الثكنات العسكرية ونشرت ألياتيا ومصفحاتيا وقناصييا، الذين تم نشرىم عمى 
مجمل مساحة الجامعة؛ ويبدو أن سبب اختيار الجيش األمريكي لمجامعة يعود لجممة أسباب، 

حصن بسور أمني منيع، وكذلك مساحتيا الشاسعة التي تسمح لجعل منيا موقع الجامعة الم
الجامعة قاعدة مؤقتة لمطيران والمشاة عمى حد سواء، ونتيجة لدخول القوات األمريكية الى 

 اتخذتأشير، ويذكر أن القوات األمريكية  2-2الجامعة تعطل الدوام فييا لمدة تتراوح بين 
 اتخاذ(، وتم لالستجواب) مكانًا  -البدنية وعموم الرياضة لكمية التربية-من القاعة الرياضية 

 .(27)رئاسة الجامعة مقرًا رئيسًا لمقوات المسيطرة عمى الجامعة
بدأت المفاوضات بعد مرور أقل من شيرين عمى تواجد القوات األمريكية في الجامعة؛      

-3112ل العام الدراسي )بغية الخروج منيا؛ وذلك لرغبة الجامعة باستئناف الدوام واستكما
، ومصيرىم متعمق (23)( طالباً 45م( السيما وأن الجامعة فييا طمبة عرب وعددىم )3112

بتواجد القوات األمريكية من عدمو، وطمب الجيش المتمركز من ) د. عبد اليادي رجب 
رئيس الجامعة آنذاك، بأن تكون نسبة الطمبة الذين يتوافدون الى الجامعة   7الييتي (*

% ( عندىا سيتم إخالء الجامعة بشكل نيائي، كما تعرضت الجامعة الى حاالت سمب 41)
 5ونيب وتخريب بالتزامن مع سيطرة القوات األمريكية عمى المدينة والجامعة وتحديدًا بتأريخ )

بأساتذة الجامعة بالدفاع عن جامعتيم بكل الوسائل السممية  حدىم(؛ مما 3112نيسان 
الذي  3من بين المتصدين لمخارجين عن القانون ) أ.د جمعة محمد عوض(*، و أنداكالمتاحة 

، وعدد من موظفي وأساتذة الجامعة الى إصابات بميغة (22)3172اصبح رئيسًا لمجامعة عام 
منيا، ما تعرض لو ) د. عبد السالم العاني ( التدريسي في كمية الطب ورئيس مجمس 
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طالقات النارية التي تعرضنا ليا مع الزمالء المدافعين المحافظة السابق، إْذ قال : ) كادت اإل
 . (22)عن الجامعة والتي أصابتني بشكل مباشر أن تودي بحياتي(

رئاسة الجامعة قرارًا باستئناف الدوام وتكميف األكاديمي والصحفي  خالد صالح  اتخذت   
حمادي القره غولي  بجمع عدٍد من القنوات الفضائية، والتصريح بأن الجامعة أمنة وباإلمكان 
ن القوات األمريكية ال تتعرض ألي طالب، وىم في الوقت الذي يتوافدون  استئناف الدوام، وا 

جالء القوات  باالنسحابة، تقوم القوت المتمركزة فيو الى الجامع تدريجيًا إلخالء الجامعة وا 
المتمركزة بشكل تدريجي، وفعاًل كانت إستجابة الطمبة كبيرة إْذ باشروا بالدوام بتاريخ 

م( ، لكن المفارقة التي حدثت ىو عدم إنسحاب القوات األمريكية  3112/كانون األول/32) 
اء بالوعود سواء ) الموقع األصل( أو موقع الرمادي وكميتي ) التربية من مقر الجامعة واإليف

لمبنات أو الزراعة( مما اثار قمق وحفيظة الطمبة، فضاًل عن إستنكار رئاسة الجامعة لمموقف؛ 
 .(21)لذلك تمكأ الدوام في الجامعة

ار كان عمى الطالبات في ىذه المدة مواجية التحديات والصعوبات في خضم استمر     
 مرارام( إْذ منعن   3113-3112لمغزو األمريكي في عام )  المناوئةالصدام بين القوات 

بذريعة وجود القوات األمريكية عمى مقربة من الكمية، فأحرقت كتبين، ومنعن  الدواموتكرارًا من 
من الدوام، لكن االصرار والعزيمة كان لو شأن لدى الطالبات الالتي أدركن أىمية مواصمة 

تعميم، حيث باشرن في موقع الجامعة في التأميم بعد سيطرة المجاميع المسمحة عمى كمية ال
 .(22)التربية لمبنات التي كانت عمى مقربة من موقع القوات األمريكية

 انتشارشيدت مدينة الرمادي  اذأصيب الطمبة بخيبة أمل وحدثت ليم أضرار نفسية كبيرة،    
سيطرات ومفارز لمعناصر المسمحة المناوئة لمقوات  ا وتوجد ايضالسيطرات األمريكية 

عانى الطمبة من حاالت ذعر وىمع كبيرين خالل التواجد األمريكي في الجامعة  اذاألمريكية، 
الياون( ، وشيدت المدينة حاالت  -جراء اإلشتباكات المستمرة والقصف ) بالصواريخ اليدوية

انوا ُمصرين عمى اإلستمرار بالدوام من خالل فوضى وقطع لمطرق والجسور، إال أن الطمبة ك
العبور ) بقوارب ( تحمل الطمبة والطالبات من ضفة النير في مدينة الرمادي الى الضفة 
الثانية بإتجاه الجامعة وبالعكس، وثم السير عمى األقدام لعدة )كيمومترات(؛ ألن الحياة شبو 

ود لمسيارات، بسبب اإلشتباكات التي كانت معطمة، إْذ ال تتوفر مادتي ) الكاز والبنزين( كوق
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تحدث مع القوات األمريكية، فضاًل عن كون السير عمى األقدام فيو نسبة أمان كبيرة لمطمبة 
 .(23)من حيث اإلختباء في المنازل عند حدوث تصادم مسمح

 قامت القوات المتمركزة في الجامعة آنذاك بإعطاء الكميات مبالغ مالية لتعويضيم عن    
$( تقريبًا لكل منتسب بدل راتب ولمد 311األضرار التي لحقت بأبنية الجامعة مع مبمغ )

( أشير تقريبًا 2، وبعد مرور)(23)شيرين أو ستة أشير حسب أغمب المصادر التي توثق ذلك
انسحبت القوة المتمركزة الى خارج الجامعة وبذلك نفضت الجامعة غبار الحرب، وواصل 

 ي ىو عصب الحياة ونواة المجتمع ومقياس تقدم الشعوب.الطمبة تعميميم الذ
 م(0284ثانيًا : أثر اإلرهاب في نزوح الجامعة الى المواقع البديمة عام )

م( كجامعة فتية الى أن 7543حققت جامعة األنبار انتقالو نوعية منذ تأسيسيا عام )   
والمعارف م( تتصدى لجميع العموم 3174-3173اصبحت جامعة رصينة في عام )

واالختصاصات وتخرج أعدادًا من ) الميندسين، واألطباء، والصيادلة، والمبرمجين، 
والحقوقيين، واإلداريين، والمحاسبين، والمترجمين، والمدرسين، والمحاسبين ولغويين، وعمماء 

، لينضم ىؤالء الى (24)دين، واقتصاديين، ورياضيين، واعالميين، وعمماء في مجال الحاسوب
ئيم في ميادين البناء واالعمار، وخدمة المجتمع، سواء في المشافي، او الصيدليات، أو زمال

مختبرات التحميالت المرضية، أو المصانع، والمزارع، والحقول، وفي شتى المجاالت، ولكال 
الجنسين وبذلك تمكنت جامعة األنبار أيضًا من نشر تأريخيا العممي والثقافي عمى مساحة 

( أصبح لمجامعة مركزًا حضاريًا، وعمميًا، وتربويًا 3172ة العراق، ففي عام )تعدل ثمث مساح
والنضوج الفكري ألساتذة  مختصين في المجال العممي،  االزدىارلتقدم باقات من  مرموقا

في مختمف القطاعات العامة والخاصة في العراق وأصبح  إسياماتيمواالنساني، قدموا 
ــا عدد كبير من الموظفين، ولعل أبرز مؤشر عمى نجاحيا ىو المحافظة عمى لـــــــــــــــــــــــيـــ

وجودىا ضمن )مائة( أفضل جامعة عربية، إْذ تقدمت ) عشرين ( مرتبةً  ليكون تسمسميا 
الجامعات  التحاد(، لتكون الجامعة عضوًا في المكتب التنفيذي  31-27ضمن الفئة ) 

الذي أصبح نائب رئيس أتحاد الجامعات 2الحمداني(* العربية متمثمًة برئيسيا ) أ.د محمد
، وسجمت الجامعة حضورًا في النشر الرصين وبمعامل التأثير*، لالتحاد( 25العربية لمدورة )

المعرفي عن مشاركتيا في مسابقات دولية ومؤتمرات رصينة، بل إن  واالستعداد واالقتباس
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الجامعة وفق معايير مجمس حوكمة  جامعة األنبار شرعت في فتح أفاق جديدة في حوكمة
 .(25)الجامعات العربية وغيرىا

( دورة، والتحق طمبة 32) 3172بمغ عدد الدورات التي تخرجت من الجامعة في عام    
الجامعة بميادين العمل الخاص، والحكومي، واألعمال التطوعية، والمشاركة الميدانية، في 

لمحافظة االنبار والعراق عمومًا، أذ أن وصول خدمة المجتمع، وىم يمثمون واجية حضارية 
الجامعة الى مثل ىذه المرحمة المتقدمة أثار ردات فعل لدى الفئات التي تتقاطع مع روح 
التقدم العممي والثقافي، ومع المنيج الوسطي الذي تبنتو الجامعة، ففي ) السابع من حزيران 

ي، مستغمين عمق الصحراء ( اقتحمت الجماعات المسمحة الحرم الجامع 3172عام 
االستراتيجي، ليدب الرعب في الجامعة حيث استباحت المجمع السكني لألساتذة، واألقسام 
الداخمية، واستولوا عمى أبنية الجامعة وسيارتيا ومرافقيا كافة فضاًل عن تفجير جسر الجامعة 

ومسطحاتيا المائية  الذي يربطيا بمنطقة التأميم السكنية، فساد الخراب والدمار في أبنيتيا
 .(72)وتصاعدت ألسنة النيران من نوافذ بناياتيا

مكثفة مع منتسبي الجامعة وشخصيات أخرى من أبناء  اتصاالتأجرت قيادات الجامعة      
مدينة الرمادي، وتمكنت من إخراجيم، و نقميم بباصات كبيرة الى أماكن أمنة في منطقة 

وفي اليوم التالي استمرت الجامعة بالدوام في )كمية  ،(37)كم( وتم توفير الطعام والشراب ليم1)
طب األسنان( داخل مدينة الرمادي، وتوزعت عمادات الكميات بين كميات المجموعة الطبية 
وكميتي )التربية بنات والزراعة( كون تمك أالماكن آمنة لكن الدوام فييا لم يستمر إال ايامُا 

ة بناًء عمى عدة معطيات وقتذاك، فتم تحويل إدارة معدودة، بسبب الخطر المحيط بالمدين
الجامعة الى قضاء )ىيت(، و لحين سقوطيا بعد عدة أشير بيد التنظيم، فواجيت الجامعة 

في مدينة الرمادي بمواقعيا أنفة الذكر،  االمتحاناتسير  استمرارتحدي أخر عمى الرغم من 
م دراسي عمى الطمبة، فبعد عدة وأجرت الجامعة تحركات حثيثة لمحيمولة دون ضياع عا

لقاءات جمعت رئيس جامعة األنبار )أ.د محمد عفان الحمداني( مع وزير التعميم العالي 
الموافقة عمى فتح ) أربعة والبحث العممي في ذلك الوقت )أ. د. عبد الرزاق العيسى( حصمت 

 متحانية( فضاًل عن موقع الرمادي وتمك المواقع ىي: امواقع 
 بغداد.-النيرينجامعة -7
 موقع ابي غريب. –كمية الزراعة -جامعة بغداد  -3
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 محافظة أربيل. -2
 محافظة السميمانية.  -2
بكل المعايير  االحتفاظم(، مع  3172-3172تظافرت الجيود وانجز العام الدراسي )    

امعة العممية والتربوية، ثم اتخذت الجامعة موقعين رئيسين في العام التالي ىما موقع )ج
ابي غريب( حيث قامت الجامعة بإعادة تأىيل  –كركوك و موقع كمية الزراعة جامعة بغداد 

موقع كمية الزراعة المتيالك، وحولتو الى واحة خضراء ونافورات متنوعة وقاعات مكيفة مؤثثة، 
وفيما بعد تم تأىيل موقع كركوك أيضًا، واستئجار عدد من األبنية لغرض مزاولة االعمال 

معية، فضاًل عن قياميا بشراء المستمزمات الدراسية كافة واألسرة مع دواليب وأغطية لطمبة الجا
األقسام الداخمية والتدريسين الذين شاطروا الطمبة سكن األقسام الداخمية، وحققت الجامعة 

م( رغم النزوح القسري، وبعد تحرير 3172 -3171نجاحًا آخر في إكمال العام الدراسي) 
الجامعة من الجماعات المسمحة دخل وزير التعميم العالي والبحث العممي و رئيس المحافظة و 

الجامعة ومساعديو وبعض التدريسين والموظفين مع عدد من اإلعالميين برفقة القوات األمنية 
الى داخل حرم الجامعة، فكانت صور الخراب والدمار واضحة في أروقة الجامعة، وكان 

م( باشرت الكوادر اليندسية 3172وفي عام )  ،دخان يمف األجواءالسواد يكسو المكان، وال
والخدمية في الجامعة موضع األنقاض عمى الرغم من قمة التخصيصات المالية، وكمف رئيس 
الجامعة بعض الموظفين اإلداريين بالعمل في موقع الجامعة لتفقد الممفات واألضابير وانتشال 

مر العمل في الجامعة مع األحتفاظ بموقعي بغداد ماتبقى منيا الى أماكن جديدة، واست
-3172وكركوك لحين إعادة تأىيل الموقع الجامعي األصل بالكامل، وفي العام الدراسي ) 

مع الحكومة  وبالتنسيقم( أعمن عن إمكانية بدء الدراسة في موقع الجامعة األصيل 3173
المنتسبين والطمبة بدافع الحب  (  والفرق التطوعية من undpالمركزية والمحمية ومنظمة ) 

 والوالء لمجامعة  وبعد رفع األلغام من قبل شركة أجنبية تعاقدت معيا الجامعة.
وفي ضوء ما تقدم وعمى الرغم من حرق وتدمير الجامعة وممتمكاتيا، أثمرت الجيود عن      

لمسقفات في ( بأساتذتيا وطمبتيا، واحة خضراء تكسوىا ا3173عودة الجامعة من جديد عام )
كل جوانبيا، مع مقاعد لمطمبة في حدائقيا، وبالتالي فقد عثرت الجامعة عدة مرات، لكنيا 

 . (33)سرعان ما عاودت النيوض من جديد

 :  النتائج 
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، والظروف 7543يتضح مما تقدم المسيرة الصعبة لجامعة األنبار منذ تأسيسيا عام    
القاسية التي عاشتيا، وكادت أن تقضي عمييا وىي الزالت في الميد، فقد حاكت والمست 
بداية تأسيسيا مشاعر المجتمع األنباري واحتياجاتو حينما خطت خطواتيا األولى بتأسيس 

وتعنتو في مسالة  انغالقوكمية التربية لمبنات(؛ لتخرج المجتمع من كمية  خاصة بالبنات ) 
تعميم المرأة، والتي أدت دورىا بشكل فاعل فيما بعد، وساىمت بشكل كبير في ميادين الحياة 
المختمفة مناصفة مع الرجل، بعد إن كانت ُمقيدة بضوابط مجتمعية معقدة أبعدتيا لسنين طوال 

 مجتمع .عن أداء دورىا في بناء ال
شيدت الجامعة مواجية سمسمة عراقيل منذ بداية تأسيسيا والى سنوات متأخرة من عمرىا،    

الذي فرضتو األمم المتحدة عمى العراق أثر غزوه لمكويت عام  االقتصاديابتدأت بالحصار 
عمى الجامعات العالمية طوال ثالثة عشر  االنفتاح؛ األمر الذي عرقل مسيرتيا في 7551
؛ إْذ تمركزت  قوة أمريكية داخل 3112والتي ختمت بالغزو األمريكي لمعراق عام  عامًا،

م(، 3113-3112الجامعة واتخذتيا مقرًا ليا، ثم جاءت تيديدات التنظيمات المسمحة عام )
، واضطرارىا لمنزوح الى 3172الجامعة من قبل التنظيمات اإلرىابية عام  احتاللوصواًل الى 

إبي غريب، وكركوك(، لكنيا صمدت صمودًا أسطوريًا،  -فظتي ) بغدادمواقع بديمة في محا
ونمت، وتوسعت كمياتيا، وتطور ىيكميا التنظيمي، وحققت طفرات نوعية من خالل مكاتبيا 

، والمراكز البحثية والعممية، وفي مختمف التخصصات، و ساىمت بشكل كبير في االستشارية
ن خالل ما قدمتو من دراسات استراتيجية، ورؤًى دفع عجمة التقدم في محافظة األنبار، م

مستقبمية، وقضايا حيوية ليا مساس مباشر مع المجتمع، فيما يخص األمن والسمم المجتمعي 
عداد  ونحوه، فضاًل عن رفد مشاريع الطاقة بالبحوث والدراسات التطبيقية، والطاقة المتجددة، وا 

ديم الدراسات لمشروعات بحثية خاصة بتنمية والمستثمرين، وتق لالستشاريينبيانات متكاممة 
 المناطق الصحراوية وغيرىا .  

 الحاالتا
م(، قانون التعميم العالي والبحث 7544الحكومة العراقية، وزارة العدل، مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ) (7)

م(، 2/2/7544( في )2752)م(، المنشور في جريدة الوقائع العراقية، العدد 7544( لعام )21العممي رقم )
 .213(، ص3الباب األول المادة )

(، دار قناديل 3173-7523( العالف ،ابراىيم خميل ، خمسون عامًا عمى تأسيس جامعة الموصل )3)
 .727، ص 3173المتنبي، -لمنشر والتوزيع، بغداد
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الجامعة في نمو  ( مالك ابراىيم صالح و ظاىر محمد صكر، لمحات عن دور العمم في االنبار واثر2)
 .4، ص7553وتطور المدينة، المؤتمر العممي االول لجامعة األنبار، نيسان 

 م( .3112-3112( دليل جامعة األنبار، )2)
 م(.3174-313( جامعة األنبار، وثيقة غير منشورة، )1)
ظة بغداد، عمل ، يقيم في محاف7/3/7523أ.د. ناجي توفيق محمد العاني من مواليد األنبار مدينة عانة  (2)

في مجال التدريس ضمن أعضاء الييئة التدريسية في جامعة بغداد كمية اليندسة قسم اليندسة المدنية وتدرج 
( 7542-7543في المناصب من رئيس قسم الى عميد في كمية اليندسة جامعة صالح الدين/ اربيل لممدة )

(، ولديو الكثير من 7551-7544م )ومن ثم توليو لرئاسة جامعة األنبار لمدة سنتين ونصف من عا
اإلسيامات العممية والبحثية فضاًل عن اإلشراف عمى طمبة الدراسات العميا والمناقشات العممية وتأليف الكتب 

 .3112المنيجية، والمشاركة في العديد من الندوات والمؤتمرات داخل وخارج العراق، وثيقة غير منشورة،
 م(.3112قة غير منشورة، )( أ.د ناجي توفيق العاني، وثي3)
( أ.د. محمد خميفة حسين الفيداوي من سكنة مدينة الرمادي ريف سجارية البو صالح الحمد شرق المدينة 4)

متزوج ولو ابناء وبنات، عمل تدريسيًا في جامعة بغداد ومن ثم جامعة األنبار كمية التربية لمبنات، وعضو في 
، ولو العديد من األسيامات العممية والنشاطات 3112ة لغايةمجمس الجامعة بصفة مساعد لرئيس الجامع

الثقافية فضاًل عن اشرافو عمى طمبة الدراسات العميا ومناقشة طمبة الدراسات العميا في الجامعات العراقية ولو 
 عدة بحوث منشورة، وثيقة غيرة منشورة.

 م(.3112( جامعة األنبار، وثيقة غير منشورة، )5)
 .3/4/3175ية مع أ.د ناجي توفيق العاني بتاريخ ( مقابمة شخص71)
(، أثر جامعة األنبار في الخصائص الحضرية لمدينة الرمادي، كمية التربية 3112( ميا سعدي خمف، )77)

 .732لمبنات، جامعة األنبار، رسالة ماجستير غير منشورة، ص
ول في منزلو بقرية سجارية شرق ( مقابمة شخصية مع أ.د محمد خميفة حسين مساعد رئيس الجامعة األ73)

 .71/2/3175مدينة الرمادي بتاريخ 
 .1(، ص32(، جامعة األنبار، العدد )3177( جريدة صروح،)72)
 .71ص-4( دليل جامعة األنبار، بغداد، ص72)
؛ جامعة األنبار، وثيقة غير 2(، بغداد، جامعة األنبار، ص7557-7553( دليل الجامعة األول،)71)

 م(.3173)منشورة، 
 م(،3174-3173م(، )7557-7551( جامعة األنبار، وثائق غير منشورة، )72)
، 2(، ابراىيم خميل عجيمي، األعتدال سدنة الفكر وخيمة النضج، مجمة ناي، العدد 3174مجمة ناي،) (73)

 .73، ص3174
 .3/4/3175( مقابمة شخصية مع أ.د ناجي توفيق العاني بتاريخ 74)
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ة مع أ.د محمد خميفة حسين مساعد رئيس الجامعة األول في منزلو بقرية سجارية شرق ( مقابمة شخصي75)
 .71/2/3175مدينة الرمادي بتاريخ 

م( 3112( مقابمة شخصية مع أ.د عبد المجيد عبد الحميد العاني مساعد رئيس الجامعة بعد عام )31)
 .32/4/3175بتاريخ 

مساعد رئيس الجامعة األول في منزلو بقرية سجارية شرق ( مقابمة شخصية مع أ.د محمد خميفة حسين 37)
 .71/2/3175مدينة الرمادي بتاريخ 

ىـ، ايران، 7274( مجيد خدوري، تاريخ العراق الجميوري، منشورات الشريف الرضي، المطبعة أمير قم، 33)
 .211ص
و بقرية سجارية شرق مقابمة شخصية مع أ.د محمد خميفة حسين مساعد رئيس الجامعة األول في منزل (32)

 .71/2/3175مدينة الرمادي بتاريخ 
 .5(  مالك ابراىيم صالح و ظاىر محمد صكر، المصدر السابق، ص32)
 .3، ص3173(، نيسان 21( جريدة األنبار الجديد، العدد )31)
 م(.3173( جامعة األنبار، وثيقة غير منشورة، )32)
 .32، ص3173( دليل جامعة األنبار، بغداد، 33)
( جامعة األنبار، قسم العالقات العامة واإلعالم، سمسمة صورة توضح الخدمات الجامعية في المجتمع، 34)
 م(.3114)
 م(.3172( انشطرت كمية الطب البيطري مع أربعة كميات أخرى لتكون نواة لجامعة الفموجة في عام )35)
توضح الخدمات الجامعية في المجتمع،  جامعة األنبار، قسم العالقات العامة واإلعالم، سمسمة صورة (21)
 م(.3172)
 ، وثيقة غيرة منشورة .34/2/3115( في 231( جامعة األنبار، األمر اإلداري ذي العدد )أ/27)
 .2، ص3177(، كانون الثاني 75( صحيفة االنبار الجديد، العدد )23)
ية سابقًا، ومقدم البرنامج بتاريخ ( مقابمة شخصية مع أ.د أكرم عبيد فريح، عميد كمية العموم اإلسالم22)

74/73/3175. 
 .23( دليل جامعة األنبار، قسم التخطيط واألداء الجامعي، ص22)
 م(.3112( جامعة األنبار، كمية الزراعة، أرشيف الكمية، )21)
 .23دليل جامعة األنبار، المصدر السابق، ص (22)
د الكمية لشؤون الطمبة والتسجيل، ممفة التكافل، ( كمية التربية لمعموم اإلنسانية، مكتب معاون عمي23)
 م(.3173)
الرمادي،  مسجمة لدى الدولة كمؤسسة غير -( وىي مؤسسة لرعاية األيتام واألرامل في محافظة األنبار24)

حكومية، مؤسسيا عبد السالم محمود القيسي وأخرون، ومجمس إدارة المؤسسة مؤلف من المؤسس وعضوية 
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كريم معاون عميد كمية التربية لمعموم اإلنسانية، وخالد ابراىيم عبد اهلل الموظف عمى مالك الدكتور قيس جميل 
 رئاسة الجامعة قسم شؤون األقسام الداخمية واخرون، وثيقة غير منشورة.

( مقابمة شخصية مع السيد عبد السالم محمود القيسي مؤسس ) مؤسسة أحباب المصطفى(، في موقع 25)
 .75/71/3175كم( جنوب المدينة بتاريخ  21شارع ) –لرمادي المؤسسة بمدينة ا

 .52، بغداد، ص3174( دليل جامعة األنبار، 21)
( مقالبة شخصية مع أ.د خميل ابراىيم خمف رئيس الجامعة السابق، في كمية اإلدارة واإلقتصاد بتاريخ 27)

31/2/3175. 
 .71ص-4دليل جامعة األنبار، بغداد، ص( 23)
 . 4( دليل جامعة األنبار، ص22)
( مقابمة شخصية  مع الدكتور بالل كمال احمد الراوي أمين مجمس الجامعة في عيد الدكتور نبيل 22)

 .34/3/3175(، بتاريخ المقاء 3117-7553الراوي)
 م(.3173( جامعة األنبار، أرشيف مركز الحاسبات وتكنولوجيا المعمومات، )21)
الدكتوراه في الفقو اإلسالمي،  ة، حاصل عمى شياد7535لمولود عام ان الذيابي ا( ىو محمد سامي فرح22)

(، ولديو العديد من المؤلفات والبحوث، فضاًل عن المشاركة 3174حاصل عمى المقب العممي )استاذ( عام )
 م( .3173في العديد من المؤتمرات والندوات؛ دليل دورات التعميم المستمر، ترجمة مدير المركز، )

 م(، أرشيف المركز.71/2/3171بتاريخ )3232( جامعة األنبار، األمر الجامعي المرقم 23)
 .2( لؤي محمد عبود واخرون، دليل دورات التعميم المستمر، جامعة األنبار، ص24)
(مقابمة شخصية مع الدكتور لؤي محمد عبدو مدير المركز السابق في مكتبو بجامعة األنبار بتاريخ 25)

72/2/3175. 
 .www.anbar.edu.iqرابط الموقع اإللكتروني لجامعة األنبار :  (11)
 ( المصدر نفسو.17)
 .32( ( دليل جامعة األنبار، ص13)
( وزارة التعميم العالي والبحث العممي، دائرة البحث والتطوير، قسم التخطيط والعالقات، العدد ب ت 12)
 ، غير منشور، ارشيف قسم التخطيط.75/2/3173بتاريخ  2/2252
 .1-2(، المصدر السابق، ص7557-7553دليل الجامعة األول،) (12)
 م(.3112( دليل جامعة األنبار، )12)
 .731ص-775ميا سعدي خمف، المصدر السابق، ص (11)
 .3(، نظرة ممك شرقي عمى المرأة، ص7525(، مجمة اليالل الذىبي، )12)
، دكتوراه في اليندسة اإلنشائية من 7531الميندس أ.د خالد بتال النجم الجغيفي الحديثي، من مواليد ( 13)

جامعة نوتنكيام البريطانية، تولى العديد من المناصب في الجامعة لكفاءتو، حيث شغل منصب رئيس قسم 
حاسبات وتكنموجيا م(، ثم مديرًا لمركز ال3171م( ومعاون عميد عام )3173في كمية اليندسة عام )

http://www.anbar.edu.iq/
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م(، ثم مديرًا لمركز بحوث 3173-3172م(، ثم مساعداً عمميًا لرئيس الجامعة عام)3172المعمومات عام )
م(، واخيرًا تولى ميام منصب رئيس جامعة األنبار 3173( أشير في عام )2الطاقة في رئاسة الجامعة لمدة )

العديد من المناقشات العممية لطمبة الدراسات  م( والى وقت كتابة البحث، ولديو71/2/3173منذ تأريخ )
العميا، فضاًل عن اإلشراف، ويتمتع بحس وطني كبير لديو دور ريادي في تحقيق األمن والسمم المجتمعي 

وقدمت عائمتو شييدين لموطن ومصابين اثنين  3172ونبذ العنف وىو من عائمة قارعت االرىاب في عام 
لممزيد عن سيرتو الذاتية ينظر موقع جامعة األنبار :  أحدىم والده الشيخ بتال النجم.

www.anbar.edu.iq. 
 .77/73/3175( مقابمة شخصية مع د. زينة محمد سبتي، عضو لجنة المرأة، بتاريخ 14)
 .731ص-775ميا سعدي خمف، المصدر السابق، ص (15)
 .331، ص3111لبنان، -ق)شيادات من قمب المقاومة(، بيروتزكي شياب، العراق يحتر  (21)
 .3131أذار  21( مقابمة شخصية مع مدير إعالم الجامعة وقتذاك السيد خالد القره غولي في 27)
 م(.3112-3112( جامعة األنبار، وثيقة غير منشورة، )23)
 .3175( مقابمة شخصية مع أ.د جمعة محمد عوض في ايمول 22)
 .3131شخصية مع د. عبد السالم العاني في اذار ( مقابمة 22)
 .3131أذار  21( مقابمة شخصية مع مدير إعالم الجامعة وقتذاك السيد خالد القره غولي في 21)
 م(.3112( صور من أرشيف الجامعة توثق مرحمة عبور الطمبة الى الضفة القابمة لنير الفرات عام )22)
رجا مخمف الحديثي أقدم موظفة في رئاسة الجامعة قسم الشؤون ( مقابمة شخصية مع اآلنسة بتول 23)

 .3131المالية في شباط 
 م(.3173( أ.د خال بتال النجم، وثيقة تاريخية، غير منشور،)24)
 م(.3173( المصدر نفسو، )25)
 أ.د خال بتال النجم، المصدر السابق.(  31)
 .3175داب في كانون األول ( مقابمة شخصية مع د. عارف عبد صايل عميد كمية اآل37)
 ( أ.د خال بتال النجم، المصدر السابق.33)

  
 

                                                 

عبد اليادي رجب حبيب ياس الييتي من مواليد محافظة األنبار مدينة ىيت غرب مدينة الرمادي  *
 تقمد عدةو ، 3112-3117، أستاذ دكتور في الكيمياء شغل منصب امين مجمس الجامعة 3/3/7511

أختطفتو المجاميع المسمحة مرتين خالل  م(،3113-3112مناصب أخرىا رئيس لجامعة األنبار لممدة من )
مدة توليو منصب رئيس الجامعة اطمق سراحو بفدية مالية، وعمى اثرىا أعفي من ميام عممو كرئيس جامعة 

 سيرة ذاتية ، )وثيقة غير منشورة( وعين ممحق ثقافي في االمارات العربية و

http://www.anbar.edu.iq/
http://www.anbar.edu.iq/
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فسمجة التدريب الرياضي، لديو ، تخصص 7527أ.د. جمعة محمد عوض محمد الحبالني من مواليد * 
خبرات في مجال التربية الرياضية واالشراف والمناقشة عمى طمبة الدراسات العميا، تولى عدة مناصب في 

م(؛ 3172، وتولى ميام رئاسة الجامعة عام )7541، الجامعة، عين ألول مرة معيدًا في جامعة البصرة عام 
  www.anbar.edu.iqولممزيد عن سيرتو ينظر: 

،متزوج، تخصص كيمياء تحميمية لديو 7/3/7513أ.د محمد عفان مكمد جاسم الحمداني، مواليد العراق  *
ستة مؤلفات، والعديد من كتب الشكر والتقدير، وتولى العديد من المناصب في الدولة العراقية، ويشرف 

 2/  7( و)3113اريح الدراسات العميا، تولى رئاسة جامعة االنبار مرتين) ويناقش عمى العديد من رسائل واط
 .، )وثيقة غير منشورة( سيرة ذاتية(3173/2/73ولغاية 3172/ 

 من عدمو *معامل التأثير: ىو المقياس الذي من خاللو يتم قياس أىمية المجمة العممية المحكمة
 .www.bts-academy.com.ينظر:
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